Óföldeák község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.(III.31.) rendelete
A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
Óföldeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában és 24.§ (9) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §Óföldeák község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a község szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse,
személyüket és cselekedeteiket megfelelően állíthassa példaként a jelen, és az utókor elé
„Óföldeákért” címet
alapít, s ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbiakban
szabályozza.
II. FEJEZET
Az „Óföldeákért” cím
2. § (1) Az „Óföldeákért” cím a legmagasabb helyi elismerési forma.
(2) „Óföldeákért” cím adományozható annak a személynek vagy szervezetnek, aki valamely jelentős
valamint folyamatos közösségért végzett tevékenységével általános elismerést szerzett, mely
hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.
(3) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.
Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
3. § (1) Az „Óföldeákért” cím évente egy alkalommal, egy személynek vagy egy szervezetnek
adományozható.
(2) A kitüntető címek megosztva is adományozhatók, közös alkotás, együttesen elért eredmény
esetén.
(3) AzÓföldeákért” cím adományozására bármely természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet javaslatot tehet
(4) Az „Óföldeákért” címet Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi
döntéssel adományozza.
(5) A javaslatot minden év május 15. napjáig írásban kell a polgármesterhez eljuttatni.
(6) A polgármester a javaslatot minden évben május hónapban terjeszti a képviselő-testület elé.
(7) A címmel külön erre az alkalomra készített díszoklevél és emlékplakett jár.
(8) A díszoklevélnek Óföldeák címerén kívül tartalmaznia kell az adományozó megnevezését, az
adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi határozat számát, a kitüntetett nevét, a kimagasló
érdem rövid megjelölését, a polgármester és az alpolgármester aláírását, Óföldeák Község
Önkormányzat pecsétjét.
(9) Az emlékplakett öntött bronzérem Óföldeák község címerével, ÓFÖLDEÁK felirattal. Az érem
átmérője 11cm, applikált címeres betéttel (aranyozott fólián).
(8) A díszoklevél és az emlékplakett átadása a falunapon, ünnepélyes képviselő-testületi ülésen
történik.
(9) A kitüntető címet a polgármester adja át.
4. § (1) Az „Óföldeákért” cím birtokosait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és
megbecsülésben részesíti.
(2) Az „Óföldeákért” cím viselőjét megilleti:

a) az „Óföldeákért” cím viselésének joga,
b) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
c) az önkormányzat az általa rendezett jelentősebb ünnepségekre meghívja
és ott a lehetőségekhez képest megkülönböztetett hely illeti meg,
d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményeit,
valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
e) ingyenesen egy példány jár részére az önkormányzat által finanszírozott
újságból, kiadványból.
5. § (1) A kitüntető címek adományozásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat éves
költségvetésében kell biztosítani.
(3) Az elismerésben részesítettekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás folyamatos vezetéséről
a jegyző gondoskodik.
(4) Ugyanazon díjazott részére ugyanazon elismerés csak egy alkalommal adományozható.
6. § (1) A kitüntető címet a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki az elismeréssel járó
megbecsülésre érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az e rendeletben foglalt kitüntető címre aki:
- a bíróság jogerős ítéletével a közügyektől eltiltott
- a lakosság érzületét sértő magatartás, életmód miatt válik méltatlanná.
III. FEJEZET
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az „Óföldeákért” cím adományozásáról
szóló 20/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet, és a módosítására kiadott 5/2016. (IV.8.)
önkormányzati rendelet.
(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően adományozott kitüntetések és elismerések tovább
viselhetők.
Simonné Sinkó Erika
polgármester
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Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2017. március 30-i rendes ülésén fogadta el. A rendelet 2017.
március 31-én hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre.
Óföldeák, 2017. március 31.
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