
RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
   8/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól szóló 

8/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Raposka Község 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. § 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő 
címek alapításáról, és az adományozás szabályairól szóló 8/2014. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § -a az alábbiak szerint módosul:  

 
„3. § 

 
(1) A „Raposka Díszpolgára” kitüntető címmel emlékplakett és kitüntető díszoklevél jár. 
(2) Az emlékplakett tartalmazza: 

a) a „Raposka Díszpolgára” feliratot, 
b) Raposka címerét. 

(3) A kitüntető díszoklevélnek tartalmaznia kell: 
a) Raposka település címerét, 
b) az elismerésben részesülő nevét, 
c) a „Raposka Díszpolgára” kitüntetés adományozásának tényét, az adományozás évét, az 

adományozás rövid indokát a képviselő – testület határozata szerint, valamint a 
határozat számát a következő szöveg szerint: „Raposka Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a ___/20___. (______) határozata alapján Raposka Díszpolgára 
kitüntetést adományoz (név)………-nak, (indok). 

d) a polgármester aláírását, valamint az Önkormányzat pecsétjét. 
(4) A „Raposka Díszpolgára” kitüntető cím erkölcsi elismerés, mely a település lakosságának 
a tiszteletét és megbecsülését fejezi ki. A címmel kitüntetett meghívandó: 

a) az önkormányzat által rendezett ünnepségekre, 
b) az önkormányzat testületi üléseire.” 

  
2. § 

 
Az Ör. 5. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. § 
(1) A „Raposkáért” kitüntetéssel kitüntető díszoklevél és tárgyjutalom jár, melynek értéke 

10.000,- Ft. 
(2) A kitüntető díszoklevélnek tartalmaznia kell: 

a) Raposka település címerét, 
b) az elismerésben részesülő nevét, 
c) a „Raposkáért” kitüntetés adományozásának tényét, az adományozás évét, az 

adományozás rövid indokát a képviselő – testület határozata szerint, valamint a 
határozat számát a következő szöveg szerint: „Raposka Község Önkormányzata 



Képviselő-testülete a ___/20___. (______) határozata alapján Raposkáért kitüntetést 
adományoz (név)………-nak, (indok). 

d) a polgármester aláírását, valamint az Önkormányzat pecsétjét.” 
 

3. § 
 
Az Ör. 10. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) 2020. évben a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre való figyelemmel a 
javaslatok benyújtási határideje 2020. augusztus 24. napja, a képviselő – testület a 
beérkezett javaslatokat 2020. szeptember 15-ig bírálja el.” 

 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Raposka, 2020. július 16. 
 
 
 
 
 Bolla Albert sk. dr. Iker Viktória sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2020. július 17. 
 
 
 

dr. Iker Viktória sk. 
                jegyző 


