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Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
szeptember 25. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
18/2018. (IX. 27.) 

 
önkormányzati rendelete 

kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 30/2015. (XI. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.  

 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének 
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 
 
1.  § A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 30/2015. (XI. 
18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kitr.) 13. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezések lépnek:  

„(2) A rendelet szerinti cím és díj adományozására első alkalommal – a 7. § (3) 
bekezdésében megállapított fő szabálytól eltérően – 2019. évben kerül sor.” 
 
2.  § A Kitr. a következő 14/A. §-sal egészül ki: 
„14/A. § Az „Örökös Polgármester” és „Címzetes Polgármester” 
önkormányzati címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló – 
már hatályon kívül helyezett – 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Kitr2.) alapján adományozott kitüntető címek tekintetében 
is a rendelet – visszavonásra vonatkozó – 10. §-át kell alkalmazni a 
következő eltérésekkel: 
a) a 10. § szerinti „kitüntetés” helyett a Kitr2. alapján adományozott 
„kitüntető cím” értendő; 
b) a 10. § (1) bekezdés a) pontja szempontjából csak az abban 
hivatkozott 3. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok bekövetkezését kell 
figyelembe venni; 
c) a 10. § (4) bekezdésében hivatkozott 9. § (2)-(4) bekezdései alapján 
biztosítandó kedvezmények helyett a Kitr2. alapján biztosítandó 
kedvezményeket kell megvonni; 
d) a 10. § (6) bekezdésében hivatkozott 11. § szerinti nyilvántartás 
helyett a Kitr2. alapján vezetett nyilvántartást kell érteni.” 

3. § (1) Az 1. §-sal módosított Kitr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott 
2019. évi adományozás végrehajtását biztosító – kizárólag 2019. évben egyszeri 
módon alkalmazható – határidők a következők:  
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a) a Kitr. 6. § (2) bekezdésben meghatározott ajánlat-kérésre: 2019. február 
15.; 
b) a Kitr. 6. § (3) bekezdésben meghatározott ajánlat-benyújtásra: 2019. 
március 15.; 
c) a Kitr. 6. § (4) bekezdésben meghatározott írásbeli nyilatkozat-kérésre: 
2019. március 30.; 
d) a Kitr. 6. § (5) bekezdésben meghatározott döntés-előkészítésre: 2019. 
április 30.; 
e) a Kitr. 7. § (1) bekezdésben meghatározott döntésre: 2019. május 31.; 
f) a Kitr. 7. § (2) bekezdésben meghatározott kitüntetés-átadásra: az 
Önkormányzat által 2019. évben megrendezésre kerülő – a Képviselő-testület 
által meghatározott – „Meggyfesztivál” ideje. 
(2) Az e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi kitüntetések adományozása 
érdekében már benyújtott, de még el nem bírált kitüntetési javaslatok benyújtását 
az e § (1) bekezdés b) pontjával megállapított határidőig megismételni nem kell, 
hanem azokra az adományozás eljárási rendje tekintetében – a Kitr. vonatkozó 
rendelkezései mellett – az (1) bekezdés c)-f) pontjait kell alkalmazni. 

4. § Ez a rendelet 2018. szeptember 27. napján lép hatályba, és 2019. 
szeptember 30. napján hatályát veszti.   

5. § Hatályát veszti a Kitr. 11. § (1) bekezdéséből a „szélen,” továbbá a 

„valamint középen arab számmal az adományozás évszáma,” szövegrész. 

 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                 Lipták József sk. 
polgármester                                                                                  jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2018. szeptember 27. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2018. szeptember 27. 

 

 

         Lipták József sk. 

              jegyző 
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