Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselőtestülete
7/2008. (III.10.) számú rendelete
helyi kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről
1.§.
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 1.§.
(6) bek. a.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján „FELSŐPÁHOK KÖZSÉGÉRT” helyi kitüntetést alapít.
2.§.
A kitüntetés alapításának és adományozásának célja a település érdekében végzett többéves, kiemelkedő, önzetlen
munka elismerése.
3.§.
(1) A „FELSŐPÁHOK KÖZSÉGÉRT” kitüntetés emléklapja középen összehajtott A/4 méretű fényes színű
lap. Külső oldalán Felsőpáhok község eredeti színű címere, alatta díszes betűkkel „FELSŐPÁHOK
KÖZSÉGÉRT kitüntetés” felírat olvasható. Belső oldalán „FELSŐPÁHOK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE …./…….sz. határozatával ……………………….
részére a község érdekében végzett önzetlen munkája elismeréseként Felsőpáhok községért kitüntetést
adományoz” felírat olvasható. Alatta az adományozás kelte, az önkormányzat bélyegzőjének lenyomata
és a polgármester aláírása látható.
(2) Az emléklap sötétzöld színű bőr mappában kerül adományozásra.
(3) Az emléklap adományozásáról évente május 31-ig a képviselőtestület határoz, a kitüntetés átadására a
falunapon kerül sor.
(4) Az emléklap adományozásának szám szerinti korlátai nincsenek.
(5) Az emléklaphoz tárgyjutalom jár, amely a – a testület adományozó határozata szerint – a település
címerével ellátott kristályváza, kristály pohárkészlet, porcelán tárgy vagy egyéb dísztárgy.
4.§.
Az emléklap adományozására javaslatot tehetnek:
a) polgármester,
b) a képviselőtestület tagjai.
5.§.
A kitüntetés posztumusz is adományozható, ebben az esetben átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
6.§.
(1) A kitüntetettekről a jegyző nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartásban kell tüntetni a kitüntetés sorszámát, az adományozásról szóló képviselőtestületi
határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét és lakcímét, a kitüntetés átadásának időpontját, illetve az
esetleg visszavonás tényét.
(3) A kitüntetéssel kapcsolatos adókat, díjakat a képviselő-testület saját költségvetésből fedezi.
7.§.
(1) Vissza kell vonni a kitüntetést attól a személytől, akit büntetőeljárás során bűncselekmény elkövetéséért
jogerősen elitéltek.
(2) A kitüntetés visszavonásáról a képviselőtestület határoz.
8.§.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.1
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/1999.(V.13.) számú rendelet hatályát veszti.
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Kihirdetve: 2008. március 10.

