
TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/20015. (VI. 10.) rendelete 

 

a kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásáról 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

 

1. § 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntető díjakat alapítja: 

 

a) „Taksony Díszpolgára” cím 

b) „Taksonyért Emlékérem” díj 

c) Életműdíj 

d) „Érdemes Polgár” cím 

II. fejezet 

 

A „Taksony Díszpolgára” címről 

 

2.  § 

 

(1) Taksony Nagyközség Önkormányzata a nagyközség és lakossága érdekében kifejtett 

kiemelkedő munkálkodás méltó módon történő elismeréseként „Taksony Díszpolgára” címet 

adományoz.  

(2) A díszpolgári cím azoknak a személyeknek adományozható, akik folyamatosan, több éven 

keresztül kifejtett munkásságukkal, mind a településen belül, mind országosan vagy nemzetközi 

viszonylatban olyan általános elismerést, illetve kiemelkedő érdemeket szereztek, melyek 

hozzájárultak a település jó hírnevének öregbítéséhez. 

(3) A díszpolgári cím minden nem Taksonyban élő magyar és nem magyar állampolgárnak 

adományozható.  

(4) A díszpolgári cím az adományozás évében kizárólag egy személy részére adományozható. 

 

 

3.  § 

 

(1) Az adományozáskor a polgármester 

- díszoklevelet, 

- domborművel díszített bronzplakettet ad át. 

(2) Az oklevelet a polgármester írja alá. 

(3) Az oklevélnek tartalmaznia kell: 

- az adományozó megjelölését, 

- a „Taksony Díszpolgára” cím megjelölést, 



- az adományozott nevét, 

- a (2) bekezdés szerinti aláírást, keltezést és a nagyközségi pecsét lenyomatát. 

(4) A bronzplakett leírását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.  § 

 

(1) Díszpolgári címmel az adományozás évében csak és kizárólag 1 személy tüntethető ki. 

(2) A nagyközség díszpolgára jogosult a címet viselni, azt neve mellett feltüntetni. 

(3) Az elhunyt díszpolgárt Taksony nagyközség saját halottjának tekintheti. 

 

III. fejezet 

 

A Taksonyért Emlékérem díjról 

 

5.  § 

 

(1) A köz szolgálatában, a nagyközség fejlődésének elősegítésében, értékeinek megóvásában és 

gyarapításában végzett kimagasló és példamutató tevékenység elismerésére az önkormányzat a 

„Taksonyért Emlékérem” díjat alapítja. 

(2) A díj az adományozás évében csak és kizárólag egy személy, illetve közösség részére 

adományozható. 

 

6. § 

 

(1) A kitüntetett a díjjal 

- díszoklevelet, 

- domborművel díszített bronz emlékérmet kap. 

 (2) Az oklevelet a polgármester írja alá. 

(3) Az oklevélnek tartalmaznia kell: 

- az adományozó megjelölését, 

- a „Taksony Emlékérem” díj megjelölését, 

- a kitüntetett nevét, 

- a (2) bekezdés szerinti aláírást, a keltezést, a nagyközségi pecsét lenyomatát. 

(4) Az emlékérem leírását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

IV. fejezet 

 

Az Életműdíjról 

 

7.  § 

 

(1) Taksony Nagyközség Önkormányzata a szakmailag kirívóan kimagasló Taksony nagyközség 

lakosságának érdekében végzett tevékenység elismeréseként életműdíjat adományoz.  

(2) A életműdíj adományozható annak a személynek, aki 

- egész életművével a nagyközségen belül, országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan 

általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Taksony nagyközség jó hírnevének öregbítéséhez 

- 20 éven keresztül Taksony nagyközségben életvitelszerűen él vagy élt 

- példamutató magatartása miatt köztiszteletben álló személy 



- kimagasló tevékenységet végzett a gazdasági, ifjúsági, kulturális, közoktatási, szociális, 

egészségügyi, környezetvédelmi, sport vagy községi élet valamelyik területén. 

(3) A díj az adományozás évében kizárólag egy személy részére adományozható. 

 

 

 

8.  § 

 

(1) Az adományozáskor a polgármester 

- díszoklevelet, 

- domborművel díszített bronz emlékplakettet ad át. 

(2) Az oklevelet a polgármester írja alá. 

(3) Az oklevélnek tartalmaznia kell: 

- az adományozó megjelölését, 

- az Életműdíj megjelölést, 

- az adományozott nevét, 

- a (2) bekezdés szerinti aláírást, keltezést és a nagyközségi pecsét lenyomatát. 

(4) Az emlékplakett leírását e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

V. fejezet 

 

Az „Érdemes Polgár” címről 

 

9. §  

 

(1) Taksony Nagyközség Önkormányzata az emberi kapcsolatok építésében, ezen értékek 

felmutatásában, polgáraink, valamint a civil társadalom felemelésében és összefogásában végzett 

tevékenység elismeréseként „Érdemes Polgár” címet adományoz.  

(2) Az „Érdemes Polgár” cím azon személyeknek adományozható, akik önzetlen, áldozatos 

munkájukkal, több éven át segítik a taksonyi emberek életét, a közösség(ek) építését, 

összetartását és működését, Taksony gyarapodását, hagyományainak megőrzését. 

(3) Az „Érdemes Polgár” cím kizárólag Taksonyban élő személynek adományozható. 

(4) A cím az adományozás évében legfeljebb kettő személy részére adományozható. 

 

  

10.  § 

 

(1) Az adományozáskor a polgármester 

- díszoklevelet, 

- aranyozott ezüst kitűzőt ad át. 

(2) Az oklevelet a polgármester írja alá. 

(3) Az oklevélnek tartalmaznia kell: 

- az adományozó megjelölését, 

- az "Érdemes Polgár” cím megjelölést, 

- az adományozott nevét, 

- a (2) bekezdés szerinti aláírást, keltezést és a nagyközségi pecsét lenyomatát. 

(4) A kitűző leírását e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 



 

VI. fejezet 

 

Közös rendelkezések 

 

11.  § 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott díjak adományozására javaslatot a (2) bekezdésben 

meghatározott összetételű – Taksony Nagyközség alpolgármestere által vezetett – előkészítő 

testület (továbbiakban: ET) tehet.  

(2) Az ET tagjai 

a) Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős Bizottságának képviselő tagjai, 

b) Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei, 

c) a nagyközségben működő egyházközösségek egy-egy képviselői, 

d) Taksonyban székhellyel rendelkező, bejegyzett, ténylegesen működő, és a Polgármesteri 

Hivatalban regisztrált civil szervezetek (továbbiakban: civil szervezetek) javaslata alapján 

kiválasztott öt civil szervezet által delegált egy-egy fő. 

(3) A (2) d) szerinti tagok kiválasztásának módja: 

A civil szervezeteket az alpolgármester tárgyév április 15-ig írásban keresi meg a (2) bekezdés d) 

pontja szerinti kiválasztás érdekében, hogy tárgyév május 15-ig határozzák meg azt az öt civil 

szervezetet, melyek jogosultak egy fő ET-be történő delegálására. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt eljárás keretében kiválasztott öt civil szervezet által delegált egy-

egy fő nevét írásban tárgyév május 31-ig juttatja el az alpolgármester részére. A határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

(5) A díj adományozására vonatkozó javaslatot az ET formális ülésen alakítja ki, a lakossági 

vélemények figyelembevételével.  A díjazottak személyére vonatkozó javaslatokat indokolni kell. 

Az ülés akkor határozatképes, ha a (2) bekezdés szerinti tagok több, mint a fele jelen van. Az ET 

döntését szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az alpolgármester szavazata dönt. 

(6) A díj adományozására vonatkozó javaslatot az ET legkésőbb tárgyév szeptember 15-ig 

terjeszti a Képviselő-testület ülése elé. 

(7) A javaslatnak tartalmaznia kell: 

- a javasolt személy főbb adatait, 

- az elismerés alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, 

- a kisebbségi véleményt. 

(8) A Képviselő-testület a javaslatról tárgyév szeptember 30-ig dönt. 

 

12.  § 

 

(1) A díjak átadása ünnepélyes keretek között – Taksony Napon – történik. 

(2) A díjak adományozását díszes kivitelű emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az emlékkönyvbe 

bevezetett adományozást kézjegyével látja el a polgármester és az adományozott. 

(3) A nyilvántartás vezetése a Polgármesteri Hivatal Titkárságának feladata. 

(4) A díj adományozásáról a nagyközség lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 

 

13.  § 

 



A díjazott a nagyközség lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért az önkormányzat 

által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni, a nagyközséget képviselő delegációban 

való részvételre felkérhető, az önkormányzat ülésére tanácskozási joggal a Polgármester  

meghívhatja. 

 

 

14. § 

 

A Díszpolgári Cím, a Takonyért Emlékérem, valamint az Életműdíj díjazottjai a mindenkori 

köztisztviselői illetményalap háromszorosának megfelelő összegű bruttó pénzjutalmat kapnak. 

 

15.  § 

 

(1) A díjat vissza kell vonni attól, aki arra méltatlanná válik. 

(2) A visszavonásra javaslatot, az adományozást kezdeményező ET tehet. A visszavonásról a 

képviselő-testület dönt. 

(3) A kitüntetés visszavonásáról a nagyközség lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztatni 

kell. 

 

VI. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

16.  § 

 

(1) E rendelet 2015. április 15-én lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 

1. a Díszpolgári Cím, a Taksonyért Emlékérem, valamint az Életműdíj alapításáról és 

adományozásáról szóló 11/2008. (IV.30.) rendelet,  

2. a Díszpolgári Cím, a Taksonyért Emlékérem, valamint az Életműdíj alapításáról és 

adományozásáról szóló 11/2008. (IV.30.) rendelet módosításáról szóló 26/2008. (XI. 27.) 

rendelet 

 

Taksony, 2015. június 8. 

 

 

 

/:Kreisz László:/ /: dr. Micheller Anita:/ 

polgármester jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 2015. június 10. 

 

 

 

/: dr. Micheller Anita:/ 

jegyző 



1. számú melléklet 

 

A „Taksony Díszpolgára” címmel adományozott bronzplakett leírása: 

 

- 12 cm átmérőjű, kör alakú, bronzból készült plakett, melynek egyik oldalán a nagyközség 

címere felett elhelyezkedő „Taksony Taks” szövegű felirat, a másik oldalán „Taksony 

Díszpolgára” felirat található. Hátoldalán a kitüntetett nevét és a díj adományozásának évszámát 

kell feltüntetni gravírozással.  

 

 

A plakett lenyomata: 

 

 



2. számú melléklet 

 

A „Taksonyért Emlékérem” díjjal adományozott bronz emlékérem leírása: 

 

Az érem kör alakú, bronzból készült, átmérője 10 centiméter, vastagsága 5 milliméter. Az érem 

első oldalán a „TAKSONYÉRT EMLÉKÉREM” felirat által körbefogott dombormű, bal oldalán 

973 -, jobb oldalán 1973 évszám szerepelnek. Hátoldalán a kitüntetett nevét és a díj 

adományozásának évszámát kell feltüntetni gravírozással.  

 

 

A Taksonyért Emlékérem lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

 

Az Életműdíj plakett leírása: 

 

 

Az érem 9 cm átmérőjű, egy oldalas bronz. Az érem felső részében egy sok-sok éves, vastag 

törzsű, nagy lombkoronájú fa szimbolizálja azt az életen át tartó eredményes munkálkodást, ami a 

díjazottat méltóvá teszi erre a kitüntetésre. A fa lombjában Taksony címere, illetve a fa törzsének 

egyik oldalán a „Taksony”, másik oldalán a „Taks” felirat található. 

Alatta a „talajon” szerepel az „Életműdíj” felirat, mely alatt a díjazott nevét és a díj 

adományozásának évszámát kell feltüntetni gravírozással. 

 

Az életműdíj átadása fadobozban történik. 

 

 

Az Életműdíj lenyomata: 

 



4. számú melléklet 

 

Az „Érdemes Polgár” kitűző leírása: 

 

 

A kitűző egy egységben két fő motívumból álló, 3 dimenziós, dombormű jellegű alkotás, 

melyben a részek alacsony plasztikával emelkednek ki az alapsíkból a térbe.   

Az előtérben alul Taksony címere látható a „Taksony” felirattal. Az álló címer mögül jobb 

oldalra, a címer szélességének felével nő ki a lengő árvalányhaj szára, melynek stilizált virágzata 

balra dőlve ernyőként magasodik a címer fölé.  

 

A kitűző befoglaló formájának mérete 28,0x37,0 mm, a címer és a Taksony felirat 18x15,5 mm-

es méretben jelenik meg.  

 

Tömege:  Ag925, cca. 6,0gr 

 

 

Az Érdemes Polgár kitűző lenyomata: 

 

 



5. számú melléklet 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

 
Alulírott………………………………………. (név, lakcím) kijelentem, hogy kitüntetésem 

alkalmával hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom Taksony 

Nagyközség Polgármesteri Hivatala által történő kezeléséhez, valamint a nyilvánosság 

kitüntetésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához. 

 

 

 

Taksony, ……. év……………..hónap………….nap 

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………….. 

                                                                                                                 kitüntetett aláírása 

 

 


