Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011./IV.15./önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat kitüntetéseiről
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 1.§.(6) bekezdésében a.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1)A képviselő-testület azon személyek kiemelkedő munkásságának elismerésére, akik
valamely jelentős eredményt hozó tevékenységükkel vagy egész életművükkel hozzájárultak a
település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez, a
„Hollád díszpolgára” kitüntető címet alapítja.
(2)A díszpolgári címet a képviselő-testület adományozza.
(3)Díszpolgári cím évente egy adományozható. Az elismerés a község díszpolgára címmel
rendelkezőnek még egyszer nem adományozható.
2.§.
(1)A képviselő-testület azon személyek, illetve közösségek elismerésére, akik a település
életének fejlesztése terén hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy kimagasló
eredményt értek el, a „Holládért” kitüntető díjat alapítja.
(2)A kitüntető díjat a képviselő-testület adományozza.
(3)Évente egy díj adományozható.
3.§.
(1)A kitüntetésekhez a község címerével ékesített emlékérmet és az adományozás tényét
igazoló oklevelet kell átadni.
(2)Az oklevélnek tartalmaznia kell:
- az adományozó megnevezését,
- az adományozott nevét,
- az adományozott állampolgárságát,
- az adományozás indokait,
- az adományozó képviselő-testületi határozat számát, keltét,
- a polgármester és a körjegyző aláírását,
- képviselő-testület község címerrel ellátott pecsétjét.
(3)Az elismerések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
4.§.

A kitüntetéseket ünnepélyes körülmények között – általában a falunap rendezvényei
keretében – a polgármester adja át.
5.§.
(1)A kitüntetések adományázására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, bizottsága,
és - a politikai pártok kivételével – a helyi társadalmi szervezet/etek/ képviselői.
(2)A kitüntetési javaslatról képviselő-testület határozatával dönt.
(3)A kitüntetettekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a testületi
határozat számját, a kitüntetett nevét, címét, és az oklevél számát.
6.§.
(1)A díszpolgári cím és a Holládért emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített
személy arra érdemtelenné válik.
(2)Érdemtelen az elismerésre különösen az,
- akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott,
- az elismerés jogtalan, e rendeletben nem szabályozott előny megszerzésére használja fel,
- az elismerés tényével bármely ügyben, körülmények között visszaél.
Ezekben az esetekben az elismerést vissza kell vonni.
(3)A visszavonásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
7.§.
(1)E rendelet a kihirdetését követő napon, 2011.év április hó 16-án lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
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