Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
11/2009. (V.29.) számú rendelete
kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 1
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét, elismerését
és megbecsülését kívánja kifejezni mindazoknak, akik a település érdekében maradandó
módon tevékenykedtek vagy hozzájárultak Kétegyháza fejlődéséhez. Ennek érdekében
Kétegyháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az adományozható kitüntetésekről és díjakról az alábbi rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja:
A rendelet célja, az elismerés formája
1. §
(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat méltó elismerésben részesítse mindazokat,
akik
- Kétegyháza érdekében kiemelkedően dolgoztak, munkásságukkal hozzájárultak
hírnevének gyarapításához;
- az élet valamely területén kiemelkedő eredményeket szereztek, személyük és
cselekedeteik példaként állíthatók a jelen és az utókor elé;
- a település szolgálatában kiemelkedő, munkatársaik számára példaként állítható
tevékenységükkel kimagasló eredményeket értek el.
(2) Fentiek
elismerésére
Kétegyháza
„KÉTEGYHÁZÁÉRT” emlékérmet alapít.
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(3) A kitüntetés emlékérem formájában kerül átadásra. Az érem 8 cm átmérőjű, kb. 0,6 cm
vastagságú bronzból készült plakett. Egyik oldalán a Magyar Köztársaság címere,
másik oldalán a kétegyházi Görögkeleti Templom látható.
A kitüntetés adományozása
2. §
(1) A kitüntetések adományozására minden kétegyházi állampolgár vagy bejegyzett
szervezet tehet javaslatot. Nem tehet javaslatot az intézmény vagy munkahely
dolgozója az intézmény vagy munkahely vezetője tekintetében.
(2) A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy vagy
kollektíva adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes leírását,
valamint a javaslattevő aláírását és lakcímét, illetve székhelyét.
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A rendeletet a képviselő-testület a 2009. május 26-i ülésén fogadta el.

(3) Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatokat az adott év augusztus 31. napjáig
kell a polgármesternek megküldeni.
3. §
(1) A képviselő-testület a 2. §-ban foglaltakon túlmenően, eseti jelleggel elismerést
adományozhat azon kétegyházi lakosok részére, akik az ifjúság nevelése, oktatása,
sportolásának elősegítése, illetve a lakosság szolgálata érdekében, a sport, a pedagógiai
munka vagy a közszolgálat területén kiemelkedő eredményt értek el.
(2) A képviselő-testület eseti jelleggel „Kétegyháza Nagyközség Díszpolgára” kitüntetést
adományozhat annak a nem kétegyházi állandó lakosú polgárnak, aki munkásságával
hozzájárult a település fejlődéséhez, polgárai számára maradandó dolgot tett vagy alkotott.
(3) Az adományozással kapcsolatos eljárásra egyebekben e rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.
4. §
Az elismerések adományozásáról szóló - minősített többség mellett meghozott képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell:
- az adományozó megjelölését;
- a kitüntetett személy nevét, illetve a kollektíva elnevezését;
- az adományozás jogcímét, rövid, tömör indokolását.
5. §
(1) A kitüntetett és díjazott személyek illetve kollektívák nevét Kétegyháza Nagyközség
honlapján, a település Krónikájában, a testületi határozatban foglalt adatokat
tartalmazó módon kell nyilvántartani.
(2) Az adományozási eljárással és a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja
el.
(3) A kitüntetés magas erkölcsi elismerés, egyéb pénzjutalommal nem jár, átadására
ünnepélyes testületi ülés keretében október 23. napján kerül sor.
(4) A kitüntetés posztumusz is adományozható, ebben az esetben az elismerés átvételére a
házastárs, az eltartó örökös, ezek hiányában a törvényes örökös(ök) e sorrendben
jogosultak
Az elismerés megvonása
6. §
(1) A kitüntetést a képviselő-testület a javaslattételre jogosult szervek vagy személyek
kezdeményezésére megvonhatja attól, aki annak viselésére érdemtelenné vált.

(2) Vissza kell vonni a kitüntetést attól, akit a bíróság szándékosan elkövetett
bűncselekmény miatt jogerősen elítélt.
(3) A megvonásra irányuló javaslatot - véleményével együtt - a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.
(4) A képviselő-testületnek a kitüntetés visszavonására vonatkozó határozatát a
Krónikába be kell vezetni, a megvonás tényét az érintettel, illetve az 5.§ (4)
bekezdésében foglaltakkal közölni kell.
(5) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
Záró rendelkezések
7. §

Ezen rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 8/1991. számú rendelete hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

