H gyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel Testületének
3/2004. (I.23.) számú
rendelete
a „H gyészért Emlékérem” kitüntetés alapításáról.
H gyész
Nagyközség
Önkormányzatának
Képvisel -Testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés c.) pontja
és 16.§ (1) bekezdése alapján „H gyészért Emlékérmet” adományoz azoknak a
- személyeknek
- személyek csoportjainak
- egyesületeknek
- társadalmi és gazdasági szervezeteknek
akik, illetve amely személyek tevékenysége a Nagyközség fejlesztésében, a szociális,
kulturális és gazdasági fejl désben a Nagyközség értékét növel , kiemelked
jelent ség nek bizonyul.
1.§.
Évente legfeljebb 5 kitüntetés és legfeljebb 2 posztumusz kitüntetés adományozható
2.§.
A kitüntettek részére:
a) „H gyészért Emlékérem” feliratú érem
b) Díszoklevél
c) 5000 Ft-nál nem kevesebb tárgyjutalom és adományozási tanusító okirat jár
3.§.
A posztumus kitüntetéssel:
a) az erre a célra készített díszoklevél
b) 5000 Ft-nál nem kevesebb tárgyjutalom jár
4.§.
A H gyészért Emlékérmet (díszoklevél, tárgy) a polgármester adja át ünnepi testületi
ülésen, vagy a díszpolgári cím kitüntetés átadás id pontjában.
5.§.
Az elismerések odaítélését és az átadást megel z eljárás lefolytatására a Képvisel Testület bármelyik tagja írásban tehet javaslatot
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6.§.
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is
adományozható, melynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
7.§.
A Képvisel -Testület az elismerések odaítéléseit a megválasztott képvisel k több mint
felének szavazatával dönt (min sített többség)
8.§.
A Képvisel -Testület a döntést zárt ülésen hozza meg.
9.§.
Az elismerés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné
válik.
10.§.
Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
joger sen eltiltott
11.§.
Az elismerésben részesített személyekr l és szervezetekr l a jegyz az erre a célra
rendszeresített albumban nyilvántartást vezet.
12.§.
Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves
költségvetésben a Képvisel -Testület biztosítja.
13.§.
A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Gyetvai László
polgármester

dr. Keller József
jegyz

