
Úri Községi Önkormányzat 
11/ 2011. (IX. 28.) számú rendelete 

Az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
 
 

1.) Úri Község Önkormányzata nagyra becsüli Úri érdekeinek előmozdításában, 
fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő 
állampolgárok munkáját.  
Attól a céltól vezérelve, hogy a kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és 
szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és 
cselekedeteiket értékelve példaként állíthassa a jelen és az utókor elé.  
Az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi díjak alapítása tárgyában az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
„Úriért” Emlékérem 

 
1. §  

 
(1) „Úriért” Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, 

társadalmi, gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a település fejlesztésében 
a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el.  

 
(2) Az „Úriért” Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható. 

 
(3) Az „Úriért” Emlékérem mellé díszoklevél jár.  

 
(4) Az emlékérem Úri település címerével készül. 

 
 

„Úriért” Emléklap 
 

2. § 
 

(1) Emléklap annak a személynek adományozható, aki az önkormányzat által alapított 
intézmények működésében, a település érdekében kiemelkedő és tiszteletre méltó 
munkát végzett. Példaértékű és elismerést érdemlő emberi magatartást tanúsított 
tevékenységével.   

 
(2) „Úriért” Emléklap évente legfeljebb kettő adományozható. 

 
 

Elismerések adományozásának rendje 
 

3. § 
 

(1) „Úriért” Emlékérem és „Úriért” Emléklap adományozására a személy 
megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes 
indokolásával:  

- polgármester 
- képviselő-testület bizottságai 
- társadalmi szervezetek, alapítványok  

tehetnek javaslatot.  



 
(2) A díjak odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt, az általa 

megbízott 3 tagú előkészítő bizottság javaslata alapján. Döntését indokolással ellátott 
határozat formájában hozza meg.  

 
(3) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz díj is 

adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi 
hozzátartozó jogosult. 

 
(4) A díjak átadására a Képviselő-testület által meghatározott időpontban, települési 

ünnepség keretében kerül sor. 
 

(5) A díjak biztosításáról a Polgármester gondoskodik.  
 

(6) A díjazottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.  
 
 

Elismerések visszavonása 
 

4. §  
 

(1) Az „Úriért Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy 
érdemtelenné válik.  

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.  

(3) A visszavonás módjára a 3. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.  
 
 

Vegyes rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Az elismerések költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves 
költségvetésében kell biztosítani.  

 
6. §  

 
 
 Ez a rendelet október 1-én lép hatályba.  
 
 
Úri, 2011. szeptember 19.  
 
 
 
 ……………………….          ……..……………………….. 
    Dr. Szabó Teréz      Árokszállási Istvánné  
       polgármester        jegyző  
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. 09. 28.  
 
               ………………………………. 
         Árokszállási Istvánné 
          Jegyző  



1. sz. melléklet 
 
 

Emléklap formája és tartalma  
 

A/4-es formátumú, dossziéban elhelyezve, két színben nyomva. 
 
Az emléklap szövege: fejrészen az adományozó neve:  
   ÚRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
   alatta: a község címere 
   alatta: az adományozott neve részére  

„Úriért” Emléklapot  
   adományozza 
kiemelkedően jelentős munkája elismeréséül 

 
 
keltezés 
 
 
 polgármester     jegyző 
 
 
 

 
 

2. sz. melléklet 
 
 
 
 

Emlékérem anyagának, feliratának leírása 
 
 

„Úriért Emlékérem: 
anyaga: bronz 
mérete, formája: kerek, 10 cm átmérőjű,  
előoldal: Úri Község címere 
hátoldal: „Úriért” Emlékérem, elismerés éve 

 
 
 


