Előterjesztés
Tárgy: Tengelic Községért Kitüntető Cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet
megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
A település életében eddig már 4 tengelici polgár kapott a település érdekében tett kiemelkedő
tevékenységéért elismerést emlékérem formájában. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzat méltó
Tengelic
módon elismerje és a település megbecsülését kifejezze mindazoknak akik
fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában az itt lévő emberi értékek
megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet végeztek
javasolt rendeletet hozni elismerő cím alapításáról és adományozásáról.
Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. Törvény 22.§.(1) d) pontja kimondja: „A feladatkörével összefüggő egyes
kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet,
plakettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat a helyi önkormányzat képviselőtestülete.”
A törvény 24.§.(9) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselőtestülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését,
fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések
számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés
viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak
időtartamát.
A tervezet 1.§-2.§-a a cím alapításáról és az elismerésben részesíthetők köréről rendelkezik.
A 3.§-ban leírásra került az elismerés tárgyiasult formája.
A 4.§. határozza meg azt, hogy milyen gyakorisággal adományozható a cím.
Az 5.§-7.§-ok szabályozzák az adományozás feltételeit és rendjét, az elismerés viselésének
rendjét.
A 8.§.-9.§.-ok az elismerés visszavonását taglalják.
A 11.§-ban a záró rendelkezések szerepelnek.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom
a tisztelt Képviselő – testületet.
- társadalmi – gazdasági hatás : A rendeletben szereplő kitüntető cím adományozása által
lehetőség van arra, hogy Tengelic Község Önkormányzata elismerhesse azon tengelici lakosok,
vállalkozások, gazdasági társaságok és szakmai munkaközösségek példaértékű, kimagasló
tevékenységét, munkáját akik a település fejlődéséért a legtöbbet tették.

- költségvetési hatás : mivel a kitüntető cím pénzjutalommal nem jár, nincs költségvetési hatás
- környezeti, egészségi hatás : nincs
- adminisztratív terheket befolyásoló hatás : nincs
- a rendelet megalkotásának szükségessége : nem kötelező rendeletalkotási feladat
- a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek : megvannak
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg a tervezetet és fogadja el.
Tengelic, 2012. szeptember 6.
Gáncs István
polgármester

Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2012. (….) önkormányzati
rendelete a „Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról szóló 2011. évi CCII. Törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közügyek valamely területén
elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodásért
„Tengelic községért” elnevezésű kitüntető címet alapít.
2. §
Tengelic Községért kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a
község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport és társadalmi,
gazdasági életében, annak bármely ágában kiemelkedően hasznos, megbecsülést kiváltó
tevékenységet végeztek és ennek révén a község értékét növelő maradandó eredményeket
értek el.
3.§.
A kitüntetéssel díszes tokban elhelyezett a község címerével és „Tengelicért” felirattal
ellátott emlékérem és díszoklevél jár.
4. §
(1) A „Tengelic Községért” kitüntetési címből évente egy adományozható.
(2) A kitüntető cím posztumusz címként is adományozható. A posztumusz cím átvételére a
kitüntetett házastársa, egyeneságbeli hozzátartozója jogosult.
5. §
(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a képviselőtestület
tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági
szervezetek, bármely tengelici lakos.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a személy (szervezet) adatain kívül a személynek
(szervezetnek) a javaslat alapjául szolgáló tevékenységének bemutatását.
(3) A javaslatokat minden év január 31.napjáig kell a Képviselő-testületnek címezve a
Polgármesterhez benyújtani.
(4) A kitüntetés odaítéléséről a Képviselő-testület valamennyi bizottsága előzetes
véleményezése alapján, minden évben a februári ülésen dönt. A határozathozatalhoz
minősített többség szükséges.

6.§.
A kitüntető címet minden évben a március 15-e alkalmából megrendezendő ünnepség
keretén belül a polgármester adja át.
7.§.
A kitüntetettek neve és fényképe a tevékenységüket méltató emléklappal együtt a
Faluházban rendszeresített díszes albumba kerül.
8.§.
(1) Ha a kitüntetett személy a kitüntetésre érdemtelenné válik, azt indokolás alapján a
Képviselő-testület visszavonhatja.
(2) A visszavonást kezdeményezhetik azon személyek és szervek, akik (amelyek) a
kitüntetésre javaslatot tehetnek
(3) Akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt elitélt, vagy a közügyek
gyakorlásától eltiltott, attól a kitüntetést vissza kell vonni.
9.§.
A kitüntetésekről és azok visszavonásáról hozott Önkormányzati Képviselő-testületi
határozatokat a helyben szokásos módon kell közzétenni.
10. §
A kitüntetésben részesítettekről a jegyző nyilvántartást vezet.
11.§.
(1) Ez a rendelet 2012. október l-n lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet 22.§.(2) bekezdése az
alábbi e) ponttal egészül ki:
„Minősített többség szükséges az Ötv-ben meghatározott ügyeken kívül az alábbi ügyekben”
e) kitüntető cím adományozása.
Tengelic 2012. szeptember 6.

Gáncs István sk.
Polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző

