INDOKOLÁS
A rendelet megalkotásának célja: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata azzal a céllal, hogy a
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé „Révfülöp Díszpolgára” címet, valamint „Villa Filip
Érdemrendet”alapít.
A helyi kitűntetések és elismerő címek alapításáról, annak szabályairól szóló rendelet
megalkotásának jogszabályi háttere:
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikkében „(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek
intézése körében törvény keretei között
a) rendeletet alkot;
…….
i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;”
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdés alapján,
„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza
az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető
személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az
adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal
járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
„42. § a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
1. a rendeletalkotás;
……
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;”
Tekintettel a fent idézett jogszabályhelyekre és felhatalmazásra, továbbá a Képviselő-testület
meghatározott elvárásaira, a rendelet tervezet elkészítésre került.
1.§ Megfogalmazza a rendelet célját.
2.§ Meghatározza a „Révfülöp Díszpolgára” cím adományozásának feltételeit, személyek
körét, az adományozható elismerések számát és a hozzá kapcsolódó tárgyi juttatásokat.
3.§ -7.§ pontosan szabályozza a Díszpolgári cím kitüntetéssel járó tárgyi juttatások leírását,
tartalmát, a cím viselésével járó egyéb jogosultságokat, a Díszpolgári cím bejegyzésével
történő szabályokat, illetve a méltatlanná vált személytől a cím visszavonásának szabályait.
8.§ -9.§ pontosan szabályozza a Villa Filip Érdemrend kitüntetéssel járó tárgyi és pénzbeli
juttatások leírását, tartalmát, a cím viselésével járó egyéb jogosultságokat, a Villa Filip
Érdemrend bejegyzésével történő szabályokat.
10.§ -14.§ az elismerések adományozásának rendjét, „Révfülöp Díszpolgára” cím és „Villa
Filip Érdemrend”, valamint az adományozással kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza.
15.§ Záró rendelkezések, hatályon kívül helyező rendelkezések, hatályba léptető
rendelkezések.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (IV...….) önkormányzati rendelete
a „Révfülöp Díszpolgára ” cím, valamint a „Villa Filip Érdemrend”
adományozásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete azzal a céllal, hogy a közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse,
valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a
jelen és az utókor elé „Révfülöp Díszpolgára” címet, valamint „Villa Filip
Érdemrendet”alapít.
1. A díszpolgári cím adományozása
2.§ (1)„Révfülöp Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő
jelentőségű munkájával vagy egész életművével mind a településen, mind pedig országosan
olyan elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez,
elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím adományozható:
a) elhunyt személy,
b) külföldi személy
részére is.
(2)„Révfülöp Díszpolgára” cím évente legfeljebb egy személy részére adományozható.
(3)A díszpolgári címmel díszoklevél és „Révfülöp Díszpolgára” felirattal ellátott bronzplakett
jár.
3.§(1)A kitüntetéssel járó bronzplakett: kétoldalas 100 mm átmérőjű bronzérem bőr tokban.
Az előlapon középmezőben a hajóállomás, két oldalán fák. Lent a part és a víz jelzése. Az
érem felső harmadában a RÉVFÜLÖP DÍSZPOLGÁRA körirat olvasható. Tóth Sándor
művész monogramja baloldalon a perem közelében az épület alsó vonalában látható. A
hátlapon középen Révfülöp címere, alatta RÉVFÜLÖP felirat. Az érem pereme mentén
gyöngysordísz fut körbe.
(2) A Díszpolgári Oklevélnek tartalmaznia kell:
a) a díszpolgári címet kapott személy nevét,
b) külföldieknél az állampolgárságot,
c) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata megjelölést,
d) az adományozás jogcímét és indokait,
e) az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat számát és keltét,
f) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata díszpecsétjét.
(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

4.§ (1) Révfülöp Díszpolgára:
a) jogosult a cím adományozásától kezdve a „Révfülöp Díszpolgára” kitüntető cím
használatára,
b) az önkormányzat által rendezett vagy az önkormányzat támogatásával megvalósuló
hivatalos ünnepségek és rendezvények állandó meghívottja,
c) felkérhető a Révfülöp nagyközséget képviselő delegációk résztvevőjének.
5.§ A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet és az
emlékplakettet az elhunyt családtagjának, vagy annak képviselőjének kell átadni.
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az oklevelet a település Honismereti Gyűjteményében
kell elhelyezni.
6.§ (1) A „Révfülöp Díszpolgára” címmel kitüntetett személyek nevét be kell jegyezni a
„Díszpolgárok Könyve” kézírásos emlékbe.
(2) A díszpolgárok névjegyzékbe vételéért, valamint a díszpolgárrá választás közhírré tételéért
a jegyző felelős.
7.§ (1)A Díszpolgári címre méltatlanná vált személytől a Díszpolgári cím visszavonható.
(2)Méltatlan, érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.
(2)A Díszpolgári cím visszavonásáról a képviselő-testület - a tudomására jutott tények,
információk mérlegelése alapján – minősített többséggel dönt.
(3)A Díszpolgári cím visszavonására az adományozásra vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.
2. A Villa Filip Érdemrend adományozása
8.§(1) „Villa Filip Érdemrend” adományozható azoknak a polgároknak vagy közösségeknek,
akik, vagy amelyek a település és lakossága érdekében, a település fejlesztésében, a
társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, sport és a gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a nagyközség
szellemi, erkölcsi, anyagi értékeinek gyarapításához. „Villa Filip Érdemrend” elhunyt
személy részére is adományozható.
(2) Évente legfeljebb három ”Villa Filip Érdemrend” adományozható.
(3) A kitüntetéssel emlékplakett, díszoklevél és pénzjuttatás jár. 2014. évben a pénzjuttatás
összege nettó 50.000 Ft. A következő években a pénzjuttatás összege a tárgyévi költségvetési
rendeletben kerül meghatározásra.
(4)A Villa Filip Érdemrend: 80 mm-es kétoldalas bronzérem bőr tokban. Az érem előlapján a
középmezőben a „Szigeti” Romtemplom alatta jobbra a peremnél TS monogram, fent
középen a VILLA FILIP, lent középen ÉRDEMREND körirat. A hátlapon Révfülöp
címermotívuma (címerpajzs nélkül), az alsó negyedben a víz jelzése kissé kiemelkedik, rajta
RÉVFÜLÖP körirat. A jobb oldalon a „víz” vonala fölött TS 2002. A perem mentén
körbefutó gyöngysordíszítés.
(5)A díszoklevélnek tartalmaznia kell:
a) a „Villa Filip Érdemrend” kitüntetést kapott személy, közösség nevét, a közösség
tevékenységét, külföldinél az állampolgárságot
b) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat megjelölést,
c) az adományozás jogcímét és indokait,
d) az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat számát és keltét,

e) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata díszpecsétjét.
9.§(1) A „Villa Filip Érdemrend”-del kitüntetett személyek, közösségek nevét be kell jegyezni
a „Villa Filip Érdemrend” kitüntetettjeinek Díszkönyvébe.
(2)A kitüntetettek névjegyzékbe vételéért és közhírré tételéért a jegyző felelős.
(3) A kitüntetettek az önkormányzat és a település lakosságának megbecsülését élvezik. Az
önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre a kitüntetett személyeket meg kell hívni.
3. Az elismerések adományozásának rendje, eljárási szabályai
10.§(1) A „Révfülöp Díszpolgára” cím és a „Villa Filip Érdemrend” elismerésre javaslatot
tehetnek:
a) a képviselő-testület tagjai,
b) az önkormányzat bizottságainak tagjai,
c) a révfülöpi székhelyű civil szervezetek, közösségek képviselői;
d) a Révfülöpön lakóhellyel rendelkező személyek.
(2) A javaslatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) az elismerésre, kitüntetésre javasolt személy, szervezet nevét, elérhetőségét,
b) a javaslat indokolását, szakmai, erkölcsi elismerés alapjául szolgáló érdemeket,
c) a javaslatot benyújtó személy/szervezet nevét, elérhetőségét, címét, sajátkezű, szervezet
esetében a képviselő sajátkezű aláírását.
(3) Az írásbeli, indokolással ellátott javaslatokat minden év május 15-ig lehet benyújtani a
Polgármester részére.
(4) Az elismerő cím és a kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület a beérkezett
javaslatok alapján a májusi Képviselő-testületi ülésen minősített többségű szavazattal, nyílt
szavazással dönt.
11.§ (1) A javaslattétel lehetőségéről az arra jogosultakat hirdetményben kell tájékoztatni,
minden év április 15-ig, melyet az Önkormányzat honlapján és a település hirdetőtábláin is
közzé kell tenni.
(2) Az elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában
a Képviselő-testületnek, vagy a Képviselő-testület bizottságának a tagja.
(3) A javaslattételre nem jogosult személytől, vagy szervezettől érkezett javaslatokat az
adományozó nem veszi figyelembe.
(4)A díszpolgári cím és a kitüntetések átadására minden év augusztus 20-i ünnepségen
ünnepélyes keretek között kerül sor.
(5) A (4) bekezdésben írt rendelkezéstől a képviselő-testület indokolt esetben eltérhet.
(6)Az elismeréseket a polgármester adja át.
12.§ A rendeletben meghatározott kitüntetések adományozásáról, valamint a visszavonásáról
szóló képviselő-testületi döntést a Révfülöpi Képek című újságban, valamint a képújságban
közzé kell tenni.
13.§ (1) A 6. § (1) bekezdésben szereplő „Díszpolgárok Könyve” egy kézírásos emlék. A
„Díszpolgárok Könyve” megőrzéséről és vezetéséről a jegyző gondoskodik.
(2)A „Díszpolgárok Könyve” tartalmazza a díszpolgár nevét, foglalkozását illetve azon
tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben részesült, a díszpolgári cím
adományozásának évét és a díszpolgári címről döntő képviselő-testületi határozat számát.
(3)Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a Díszpolgári cím visszavonásra kerül a
díszpolgár nevét a „Díszpolgárok Könyvé”-ből törölni kell.

14.§ (1) A „Villa Filip Érdemrend”-ben részesült személyekről külön díszkönyvet kell
vezetni. A kitüntetettek bejegyzéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A „Villa Filip Érdemrend”-del kitüntetettekről vezetett díszkönyv tartalmazza a kitüntetett
személy nevét, illetve azon tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben
részesült, az adományozott kitüntetés nevét, az adományozás évét és a kitüntetésről döntő
képviselő-testületi határozat számát.
4. Záró rendelkezések
15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a „Díszpolgárok cím” valamint „Villa Filip Érdemrend” alapításáról és
adományozásáról szóló 8/2002.(VI.24.) önkormányzati rendelet.
(3) Az e rendelet hatályba lépése előtt adományozott díszpolgári címre is az e rendeletben
meghatározott jogosultsági szabályok vonatkoznak.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2014. április „ „
Dr. Szabó Tímea
jegyző

A rendelet véleményezési határideje: 2014. március 31. 12.00 óra. A véleményeket a
jegyzo@kors.t-online.hu címre lehet küldeni.

