Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
35/2006. (XII.27.) KT. sz. rendelete
a kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdés a./
pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §.
/1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §.
/1/

A képviselő-testület a község fejlődésének érdekében kifejtett, kimagasló és
példamutató tevékenységért vagy a település lakosságának szolgálatában hosszú időn
át általános elismerést kiérdemlő munkáért
„SARKADKERESZTÚR KÖZSÉGÉRT”
kitüntető díjat alapítja.

/2/

A „Sarkadkeresztúr Községért” díj
-

arany pecsétgyűrű, melyen „Sarkadkeresztúr Községért”, a község címere és az
adományozás évszáma szerepel.

2. §.
/1/

A „Sarkadkeresztúr Községért” díjat a képviselő-testület adományozza. A kitüntető
díjból évente 1 (egy) ítélhető oda.

/2/

A kitüntető díjat csak személynek lehet adományozni, amely lehet magyar és külföldi
állampolgár is. A kitüntető díj posztomusz díjként is adományozható.

- 2 -

AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE
3. §.
/1/

A kitüntető díj adományozására személyre szóló javaslatot tehetnek:
- a képviselő-testület tagjai, bizottságai,
- a településen működő társadalmi szervezetek, pártok helyi szervezetei,
- gazdálkodó szervezetek, egyesületek.

/2/

A díj adományozására szóló javaslatot érdemi indokolással – mely a településért tett
munkakörön kívüli tevékenységre hangsúlyozódjon – a díj átadását megelőző év
december 15-ig a polgármesternek kell megküldeni.

/3/

A képviselő-testület a díj odaítélésénél titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt.

/4/

A kitüntető díj átadására minden évben a település március 15-ei megemlékezésén
kerül sor.
A KITÜNTETŐ DÍJJAL JÁRÓ ELISMERÉS
4. §.

/1/

A kitüntető díjjal pénzjutalom jár, amelynek összege: a mindenkori minimálbér
ötszöröse. Ebből az összegből kerül levonásra az aranygyűrű készítésével kapcsolatos
költség.

/2/

Kiváltság vagy egyéb kedvezmény a kitüntető díjjal nem jár.
5. §.

/1/

A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált, így
különösen, ha vele szemben elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetés vagy
hivatalvesztést szabtak ki.

/2/

Vissza kell vonni a kitüntetést attól, akit a bíróság szándékosan elkövetett
bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltott.
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/3/

A visszavonást ugyanazok a szervek kezdeményezhetik, akik az adományozásra
javaslatot tettek, továbbá a kitüntetett munkáltatója.

/4/

A visszavonásról a javaslat alapján a képviselő-testület dönt.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §.

/1/

A kitüntető díjat – ünnepélyes körülmények között – a polgármester adja át.

/2/

A díj átadása során, ahhoz oklevelet is kell adni. Az oklevél tartalmazza:
- a díj adományozásának rövid indoklását,
- a kitüntetett nevét, az általa viselt cím, rendfokozat, beosztás vagy foglalkozás
megjelölését,
- a képviselő-testület határozatának számát,
- a kiállítás keltét, a polgármester aláírását.

/3/

A kitüntető díj adományozásával járó előkészítő, szervező és ügykezelési feladatokat a
jegyző látja el.

/4/

A kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

/5/

A rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 5/2004. (II.10.)
KT. számú rendelet hatályát veszti.

/6/

A rendelet kihirdetéséről és közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Sarkadkeresztúr, 2006. december 19.

Nagy Mihály
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve:
Sarkadkeresztúr, 2006. december 27.

Ilyés Sándor
jegyző

Ilyés Sándor
jegyző

