Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2004.(IV.28.) rendelete
Csátalja Község kitüntető címe és díja alapításáról és adományozásának rendjéről

1. §

Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről
szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi elismerő címet és
helyi díjat alapítja :
- Elismerő cím:
- Díj:

Csátalja Község Díszpolgára
Csátalja Községért

2. §

1) „Csátalja Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki
 valamely kiemelkedően jelentős munkával vagy egész életművével mind a
községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerez, amely hozzájárul Csátalja község jó hírnevének
öregbítéséhez,
 a község fejlesztésében kiemelkedően hasznos munkát végez és ennek révén a
község értékeit növelő, maradandó eredményeket ér el.
2) „Csátalja Község Díszpolgára” kitüntető címmel külön erre a célra készített
díszoklevél, emlékplakett és 50.000.- Ft pénzjutalom jár.
3) A díszoklevelet a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá.
4) A díszoklevél tartalmazza:
 az adományozó megjelölését
 a kitüntetett személy nevét
 az adományozás indokát
 az adományozás keltét
 a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát.
5) Az emlékplakett felirata:
„ CSÁTALJA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA „
6) A kitüntetés évente legfeljebb egy személynek adományozható.
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3. §

1) „Csátalja Községért” helyi díj adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek a község társadalmi, szociális, kulturális, egészségügyi, sport és
gazdasági ágazat bármely területén végzett kiemelkedő tevékenységük elismerésére.
2) „Csátalja Községért” kitüntető díjjal díszes tokban elhelyezett emlékérem, oklevél és
20.000.- Ft értékű pénz- vagy tárgyjutalom jár.
3) Az oklevelet a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá.
4) Az oklevél tartalmazza:
 az adományozó megjelölését
 az adományozott nevét,
 az adományozás indokait,
 a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát.
5) Az emlékérem felirata:
„ CSÁTALJA KÖZSÉGÉRT „
6) A kitüntetés évente több személynek, közösségnek is adományozható

4. §
A helyi elismerések adományozásának rendje

1) A kitüntető cím és díj (továbbiakban: helyi elismerés) adományozására a képviselőtestület tagjai tehetnek javaslatot, akik javaslatukat a közvéleményt is figyelembe véve
alakítják ki.
2) A helyi elismerések adományozásáról a képviselő-testület dönt.
3) Átadására a „falunap” ünnepségén kerül sor.
4) A díjazottak névsorát az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.
5) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
6) A helyi elismerésekkel járó jutalom forrása a Csátalja Községi Önkormányzat
költségvetése, fedezetét a mindenkori éves költségvetésben kell biztosítani. Az
elismerésekkel járó jutalom adóköteles.
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7) Az elismerésben részesülő személyekről, közösségekről a jegyző nyilvántartást vezet
és gondoskodik a 4. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.
8) A helyi elismerésben részesülő kitüntetettek az adományozástól kezdve viselhetik a
kitüntető címet, valamint élvezhetik azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint
a kitüntető cím alapján megilletik.
9) A „Csátalja Község Díszpolgára” és „Csátalja Községért” díjjal kitüntetett
magánszemély
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi művelődési intézményét,
valamint ilyen jellegű rendezvényeit.
5. §
A kitüntető cím és díj visszavonása
1) Kitüntető címet és díjat (a továbbiakban: elismerést) nem kaphat, aki jogerős büntető
ítélet hatálya alatt áll.
2) Aki a bíróság jogerős ítélettel közügyektől eltiltás büntetésre ítél, az elismerésre érdemtelenné válik.
3) Érdemtelenné válik az elismerésben részesített azon személy is, akivel szemben a bíróság a 2.§ szerinti tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény elkövetése miatt jogerős
ítélettel büntetést szabott ki.
4) Az érdemtelenné vált személytől a képviselő-testület az elismerést visszavonja.
5) A visszavonást az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.
6. §
A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról(1)

1) A Képviselő-testület megalapítja a „Csátalja község tiszteletbeli polgára” címet.
2) A tiszteletbeli polgár cím adományozható:
- Magyarország határain kívül élő magyarok részére.
3) A tiszteletbeli polgár címet írásban, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem
alapján, a képviselő-testület adományozza.
4) A Képviselő-testület a tiszteletbeli polgár cím adományozását a 3) bekezdésben
meghatározott módon történő kezdeményezésen kívül odaítélheti azon személyek
részére is akiket erre méltónak tart.(2)

5) A tiszteletbeli polgár cím adományozására a javaslatot, a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.(2)
6) A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról díszoklevél kerül kiállításra, melynek
átadásáról a polgármester gondoskodik.(2)
7) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a tiszteletbeli polgár cím
adományozásáról szóló díszoklevelet a tiszteletbeli polgár házastársának, vagy
örökösének kell megküldeni.
8) A díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését
- a község címerét
- a tiszteletbeli polgár nevét és lakóhelyét
- a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát
9) A tiszteletbeli polgárokról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.”
7. §
1) E rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.
2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „Csátalja Községért”
kitüntető érem alapításáról szóló 3/1991.(IV.29.) sz. rendelet.
Csátalja, 2004. április 26.
Kovács Antal
polgármester

Gallóné Petike Éva
jegyző

Kihirdetve: Csátalja, 2004. április 28.
Gallóné Petike Éva
jegyző

___________________________________________________________________________
(1) Megállapította: 5/2005.(IV.7.) rendelet Hatályos: 2005. IV. 7-től.
(2) Módosította: 12/2005.(X.28.) rendelet Hatályos: 2005. XI. 1-től.

