HALÁSZTELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
21/2003. (XI.19.)
RENDELETE
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1)
bekezdése által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra,
Halásztelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településért tevékenykedő
állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére kitüntetéseket alapít, amelyek
megnevezésére és adományozásuk rendjének meghatározására a következő rendeletet
alkotja.

I. FEJEZET
Díszpolgári cím
(PRO HALÁSZTELEK)
1. §
(1 A Díszpolgári kitüntetés és emlékplakett adományozható azoknak a polgároknak
vagy közösségeknek, akik a település életének fejlesztése terén hosszabb időn át
kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a település szellemi,
erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
(2) A kitüntetéssel járó emlékplakett 100 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas
bronzplakett. A plaketten Halásztelek címere legyen látható, a kép felső részének kör
alakú szélén “Halásztelek Díszpolgára” felírással.
(3)Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz kinyitott fedőlapjának
belső oldalán az emlékérem anyagával megegyező (bronz) 70 mm x 40 mm nagyságú
lapon a kitüntetett neve és a kitüntetés éve szerepel.
2. §
(1) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.
(2) A kitüntetés átadási ideje: általában minden évben Szent László napon, de a
képviselő-testület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A kitüntetéssel az 1. § (2) bekezdésében leírt bronzplakett, oklevél és 2004. évben
50.000 Ft (bruttó) értékű tárgyjutalom (nők esetén nyaklánc, férfiak esetén
pecsétgyűrű) jár, 2004. évet követően a tárgyjutalom összegét évente a képviselőtestület állapítja meg a költségvetésében.
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II. FEJEZET
Halásztelek Nagyközségért
3. §
(1)

“Halásztelek Nagyközségért” kitüntetés adományozható azoknak az
állampolgároknak, akik huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végeztek,
kimagasló eredményt értek el.
(2) A kitüntetéssel járó emlékérem 50 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas, bronz érme.
Felső kétharmadában a település bevésett címere, a címer alatt vízszintes felirattal
”Halásztelek Nagyközségért” alatta az adományozás éve található. Az emlékérmet
díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső oldalán az
emlékérem anyagával megegyező (bronz) 60 x 20 mm-es lapon a kitüntetett neve
szerepel.
4. §
(1) Évente legfeljebb 4 kitüntetés adományozható.
(2) A kitüntetés átadási ideje: általában minden évben a „Falukarácsonyon”, de a
képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A kitüntetéssel az emlékérem mellett oklevél és 2004. évben, első alkalommal,
20.000.- Ft (bruttó) értékű tárgyjutalom jár, ezt követően 2004. évtől évente a
képviselő-testület állapítja meg az összeget a költségvetésében.

III. FEJEZET
Az adományozás rendje
5. §
(1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai,
bizottságai, a polgármesteri hivatal vezetője, valamint az önkormányzati
intézmények vezetői.
(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot díszpolgári címre minden év április 30-ig,
Halásztelek Nagyközségért címre minden év október 30-ig kell előterjeszteni.
(3) A kitüntetési javaslatot az Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetközi kapcsolatok
bizottság véleményével együtt a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(4) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult.
(5) Amennyiben az 1. § (1) bekezdés szerinti kitüntetésben közösség részesül, úgy a
kitüntetési pénzjutalom a 2. § (3) bekezdés szerinti összeg kétszerese.

IV. FEJEZET
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Vegyes rendelkezések.
6. §
(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személyt a bíróság a
közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltja. A díszpolgári cím visszavonásáról a
képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(2) A kitüntetett személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(3) A kitüntetésekkel járó pénzjutalmak fedezetét az önkormányzat a polgármesteri
hivatal éves költségvetésében biztosítja.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.
Kelt: 2003. november 18.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2003. november 19.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Stoffán Antal
polgármester

