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TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
5 /1999.(V.27.) kt.sz.
rendelete
Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető
címről, díjról és oklevélről és adományozások rendjéről.

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés a./ pontja alapján, az 1991. évi XXXI. tv. 7. §. (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletét alkotja:
Alapítás
1. §.
A képviselő-testület azon személyek és kollektívák munkásságának elismerésére, akik
kiemelkedő tevékenységükkel Tarany község fejlődését, hírnevének öregbítését szolgálták,
illetve munkájukkal kimagasló szakmai, hivatásbeli, egyéni és csoportérdeket szereztek, az
alábbi kitüntető címet, díjat és oklevelet alapítja:
- "Tarany Község Díszpolgára" kitüntető címet,
- "Taranyért" kitüntető díj,
- "Taranyért" oklevelet
és ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbiak szerint
szabályozza:
Díszpolgári cím
2. §.
(1.) "Tarany Község Díszpolgára" kitüntető cím - mint a település legmagasabb fokú elismerése - azoknak a magyar vagy külföldi állampolgároknak adományozható, akik Tarany
községet, az egyetemes haladás ügyét egész életművükkel vagy kiemelkedő munkájukkal
szolgálták.
(2.) A kitüntető cím posztumusz is adományozható.
(3.) Díszpolgári cím, évente egy adományozható.

3. §.
(1.) A kitüntetett "Tarany Község Díszpolgára" felirattal ellátott díszes oklevél (pergament)
és ajándéktárgy illeti meg.
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- 2 (2) Az alkalomnak megfelelő ajándéktárgyról a képviselő-testület az adományozással egyidőben dönt.
(3) A díszpolgári oklevél pergamen tartalmazza:
- Tarany község címerét,
- az adományozó megnevezését,
- az adományozott nevét,
- állampolgárságát,
- az adományozás indokát,
- Az adományozó képviselő-testületi határozat számát, keltét
- az aláírásokat és a képviselő-testület pecsétjét.

4. §.
(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2) A község díszpolgára élvezi a képviselő-testület és a község lakosságának tiszteletét és
megbecsülését, ezért:
- neve bekerül a Tarany Község díszpolgárainak névkönyvébe,
- tanácskozási joggal résztvehet a képviselő-testület ülésein,
- az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint
ezeket megkülönbözöttek hely illeti meg.
(3) A község díszpolgára címmel rendelkezőknek a cím ismételten nem adományozható.

"Taranyért" kitüntető díj
5. §.
(1) "Taranyért" kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, akik, vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el.
(2) Évente adományozható kitüntetések maximális száma: kettő. Ettől indokolt esetben el
lehet térni.
(3) E kitüntetéssel meghalt személy emléke is megtisztelhető.
6. §.
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(1) A kitüntetettet emlékplakett és díszoklevél illeti meg.
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(2) Az emlékplakett elkészítéséről a képviselő-testület külön rendelkezik.
(3) Az oklevél az adományozó megnevezését, az adományozott nevét, állampolgárságát, az
adományozás indokait, az adományozó képviselő-testületi határozat számát, keltét, az
aláírásokat és a képviselő-testület pecsétjét tartalmazza.

7. §.
(1) Taranyért kitüntető díj több esetben is adományozható.
(2) A kitüntetettekről díszes kötésű nyilvántartó könyvet kell vezetni.
(3) A kitüntetés tulajdonosa meghívást kap a községi rendezvényekre és ünnepségekre.

"Taranyért" oklevél
8. §.
(1) Taranyért oklevél azoknak a személyeknek és kollektíváknak adományozható, akik a
közéletben, önkormányzati testületben, társadalmi érdekképviseleti szervekben, különböző civil szervezetekben végzett tevékenységükkel kiemelkedő tevékenységet fejtenek
ki.
(2) Az évente adományozható oklevelek számát a képviselő-testület az adományozással egyidőben határozza meg.

9. §.
(1) Az oklevéllel együtt tárgyjutalom és pénzjutalom is adható, melyről a képviselő-testület
szintén az adományozással együtt dönt.
(2) Az oklevél az adományozó megnevezését, az adományozott nevét, állampolgárságát, az
adományozó képviselő-testületi határozat számát, keltét, az aláírásokat és a képviselőtestület pecsétjét tartalmazza. Az oklevelet egyedileg kell elkészíttetni.

Az elismerések adományozásának rendje
10. §.
(1) A kitüntető címet, díjat és oklevelet a polgármester előterjesztése alapján a képviselőtestület adományozza.
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(2) A polgármester a javaslat megtétele előtt köteles a bizottság elnökének véleményét
kikérni.
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(1) A kitüntető cím, díj és oklevél adományozására
- a polgármester,
- az alpolgármester,
- a képviselő-testület tagjai,
- a képviselő-testület bizottsága,
- a jegyző,
- egyesület,
- egyház képviselői,
-gazdálkodó szervek,
- intézmények vezetői
tehetnek javaslatot.
12. §.
Az elismerések adományozását a képviselő-testület határozatba foglalja. A határozatnak
tartalmaznia kell az adományozott nevét, címét, az odaítélés indokát, valamint az
adományozással odaítélt ajándéktárgy és pénzjutalom megnevezését és összegét.
13. §.
Az oklevelet - mint adományozásról szóló iratot - a polgármester és a jegyző írja alá.
14. §.
(1) A kitüntető cím, díj és oklevél adományozására évente egy alkalommal kerülhet sor.
(2) A kitüntető cím, díj és oklevél átadásának időpontjáról a képviselő-testület az odaítéléssel egyidőben dönt.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a képviselő-testület indokolt esetben eltérhet.
(4) A kitüntető címet, díjat és oklevelet a polgármester adja át.

Az elismerések visszavonása
15. §.
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(1) A díszpolgári cím és a kitüntető díj visszavonható, ha az elismerésben részesített személy
arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az ismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltott.
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(3) A visszavonással kapcsolatos eljárásra az adományozásra vonatkozó rendelkezéseket
értelemszerűen alkalmazni kell.

16. §.

A község díszpolgárairól és kitüntető díjban részesítettekről díszes kötésű nyilvántartó
könyvet kell vezetni, amely az alábbiakat tartalmazza:
- sorszám,
- képviselő-testület határozatának száma,
- az adományozott neve,
- az adományozás kelte.

Záró rendelkezések

17. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tarany, 1999. május 27.

Somosi József
polgármester

Kálmán László
jegyző

Kihirdetve: 1999. május 27.

Kálmán László
jegyző

