Kacsóta Községi Önkormányzat
13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete
Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről
Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 10.§ (c) pontjában, valamint a 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, tekintettel a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7.§ (1)
bekezdésére - a következő kitüntető címeket és díjat alapítja, és a kitüntetésekre vonatkozó
helyi szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:
I. fejezet
A kitüntető címek és díjak megnevezése
1.§
A Képviselő-testület "Kacsóta Község Díszpolgára" kitüntető címet alapítva ismeri el azon
személy érdemeit, aki a kulturális, tudományos, művészeti, sport, gazdasági, egészségügyi és
szociális területeken kiemelkedő munkásságával, életművével hozzájárult a község
tekintélyének emeléséhez, fejlődéséhez.
2.§
A Képviselő-testület "Kacsóta Községért" kitüntető címet alapítva ismeri el azon személy
érdemeit, aki a község gazdasági, kulturális, tudományos, művészeti, sport, egészségügyi és
szociális területeken - az adományozást megelőző időszakban - kifejtett kiemelkedő
tevékenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel hozzájárult a község tekintélyének emeléséhez,
fejlődéséhez.
3.§
Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Kacsóta Község Polgármestere Kitüntető
Díja” kitüntető díjat alapítva ismeri el azoknak a személyeknek és közösségeknek az érdemeit,
akik az odaítélés évének évfordulóit, ünnepeit, eseményeit is figyelembe véve, a község
fejlődéséért, nemzetközi kapcsolatainak erősítéséért a társadalmi, gazdasági, kulturális és
tudományos élet területén tartós és eredményes tevékenységet folytatnak, kiemelkedő
tevékenységükkel a helyi közösség érdekét és javát szolgálják.
II. fejezet
A kitüntető címek és díj adományozása
4.§
(1) A kitüntető címek és díj adományozására Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult.
(2) A kitüntető címek egyaránt adományozhatók magyar és külföldi állampolgárnak.
(3) A kitüntető díj egyaránt adományozható magyar és külföldi állampolgárnak, valamint
közösségnek.
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(4) A rendelet 1-2-3. §-aiban meghatározott kitüntető címek és díj posztumusz kitüntetésként
és megosztott díjként is adományozhatóak. Az adományozás évében ugyanazon személy
részére csak egy kitüntető cím, vagy díj adományozható.
(5) A kitüntető címek és díj adományozását kezdeményezheti:
a.) a " Kacsóta Község Díszpolgára" ,
- a polgármester,
- a települési képviselő,
- a képviselő-testület bizottsága,
- a községben működő társadalmi szervezet, érdekképviseleti szervezet.
b.) a " Kacsóta Községért" ,
- a polgármester,
- a települési képviselő,
- a képviselő-testület bizottsága,
- a községben működő társadalmi szervezet, érdekképviseleti szervezet
- 10 kacsótai állandó lakos.
c.) „Kacsóta Község Polgármestere Kitüntető Díja” kitüntető díj esetében:
- polgármester.
5.§
(1) A kitüntető címeket és díjakat a polgármester előterjesztése alapján - a megválasztott
képviselők több mint a felének szavazatával - a Képviselő-testület adományozhatja.
(2) Az adományozást a Képviselő-testület ünnepélyes határozat formájában jegyzőkönyvbe
foglalja és részletesen indokolja.
(3) A Képviselő-testület:
a.) a „Kacsóta Község Díszpolgára” kitüntető címből évente egyet,
b.) a „Kacsóta Községért” kitüntető címből évente legfeljebb hármat,
c.) a „Kacsóta Község Polgármestere Kitüntető Díja” kitüntető díjat évente legfeljebb
egy-egy személy, illetve közösség részére,
(5) Az I. fejezetben meghatározott községi kitüntető címek és díj annak a jelöltnek
adományozhatók, aki előzetesen írásban – az 1. sz. mellékletben szabályozott nyilatkozat
aláírásával – hozzájárul ahhoz, hogy az adományozásra vonatkozó javaslathoz szükséges
személyi adatait a Polgármesteri Hivatal kezelje és adományozás esetén a nyilvánosság a
kitüntetésről tájékoztatást kapjon.
III. fejezet
A kitüntető címek és díj leírása, a velük járó jogosítványok
6.§
(2) A díszpolgári cím adományozásáról a polgármester
a) dísztokban elhelyezett oklevelet,
b) díszes tokban elhelyzett emlékplakettet
c) aranyláncot ad át,
(3) Az oklevelet a polgármester írja alá és a képviselő-testület pecsétjével látja el.
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(4) "Kacsóta Község Díszpolgára" jogosult :
a.) tanácskozási joggal részt venni a képviselő-testület ülésein,
b.) díjtalanul látogatni a község kulturális és sportlétesítményeit, rendezvényeit.
7.§
(1) A "Kacsóta Községért" kitüntető címmel díszes tokban elhelyezett emlékplakett, oklevél
jár.
(2) Az oklevelet a Képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a Képviselő-testület
pecsétjével látja el.
(3) Az oklevél tartalmazza:
a.) az adományozó megnevezését,
b.) az adományozott nevét,
c.) az adományozó határozat számát és keltét,
d.) az adományozás jogcímét.
(4) Az emlékplakett művészi kivitelű, egyoldalas, 10 cm átmérőjű plakett, rajta feltüntetve
Kacsóta község címere.
8.§
(1) „Kacsóta Község Polgármestere Kitüntető Díjjal” díszes tokban elhelyezett emlékplakett,
oklevél jár.
(2) Az oklevelet a Képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a Képviselő-testület
pecsétjével látja el.
(3) Az oklevél tartalmazza:
a.) az adományozó megnevezését,
b.) az adományozott nevét,
c.) az adományozó határozat számát és keltét,
d.) az adományozás jogcímét.
(4) Az emlékplakett művészi kivitelű, egyoldalas, 10 cm átmérőjű plakett, rajta feltüntetve
Kacsóta község címere.
IV. fejezet
A kitüntető címek és díjak átadása
9.§
(1) A kitüntető címeket és díjat általában évente egy alkalommal a Falunap alkalmával és
augusztus 20-a ünnep alkalmával megrendezésre kerülő ünnepi képviselő-testületi ülésen
kell átadni.
(2) A kitüntető címeket és díjat Kacsóta Község polgármestere adja át.
(3) A kitüntető címek és díjat átadásakor fel kell olvasni odaítélésük indoklását.
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(4) A kitüntető címek és díjat kitüntetettjeit ünnepi műsor köszönti.
(5) A "Kacsóta Község Díszpolgára" cím adományozásáról szóló jegyzőkönyv kivonatát, a
díszpolgár életrajzával és arcképével díszpolgári emlékkönyvbe kell elhelyezni. Az
emlékkönyv megőrzéséről a polgármester köteles gondoskodni.
(6) A kitüntető címekről és díjakról szóló jegyzőkönyvi kivonatokat, valamint a kitüntetett
életrajzát és arcképét a Polgármesteri Hivatal irattára részére is át kell adni.
V. fejezet
A kitüntető címek és díj visszavonása
10.§
(1) A Képviselő-testület által odaítélt kitüntető címet és díjat a Képviselő-testület a
polgármester előterjesztése alapján - a megválasztott képviselők több mint felének
szavazatával - megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik.
(2) A kitüntető cím és díj megvonását kezdeményezheti:
a.) A " Kacsóta Község Díszpolgára" és a "Kacsóta Községért" kitüntető címek esetében:
- a polgármester,
- a települési képviselő,
- a képviselő-testület bizottsága,
b.) „Kacsóta Község Polgármestere Kitüntető Díja” kitüntető díj esetében:
- a polgármester.
(3) Az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatot az irattári nyilvántartásba be kell
vezetni.
A díszpolgári cím visszavonása esetén az emlékkönyvbe is be kell vezetni.
VI. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
11.§
(1) A kitüntető címek és díjak adományozásával járó előkészítő és szervezési feladatokat a
város jegyzője látja el.
(2) A kitüntető címek és díjak adományozását és visszavonását a Képviselő-testület hivatalos
lapjában közzé kell tenni.
12.§
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Papp Zoltán
polgármester

Dr. Karakán Béla
jegyző
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1. sz. melléklet
A KÖZSÉGI KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL, ÉS
ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL szóló
/2009. (IX.9.) Kt. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott
..................................................................................................................
(név,
lakcím)kijelentem, hogy kitüntetésem alkalmával hozzájárulok természetes személyazonosító
adataim és lakcím adatom Szentlőrinc város Polgármesteri Hivatala által történő kezeléséhez,
valamint a nyilvánosság kitüntetéseimről és érdemeimről történő tájékoztatásához.

Szentlőrinc, ........................ év ........................... hónap ............. nap

.........................................................
kitüntetett aláírása

