Értény Község Önkormányzati Képviselő-testületének
21/2006. (IX.20.) számú rendelete
a kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről
(a módosítással egységes szerkezetben)
Értény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1) bekezdése által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, a
községért tevékenykedő állampolgárok munkájának elismerésére kitüntetést alapít, amely
megnevezésére és adományozás rendjének meghatározására a következő rendeletet alkotja.
„Értény községért”
1. §
„Értény községért” kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak, akik a község
életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen
hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének
öregbítéséhez.
2. §
(1) Évente legfeljebb 1 kitüntetés adományozható.
(2) A kitüntetés általában minden évben a falunapi rendezvényen kerül átadásra, de a
képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A kitüntetéssel oklevél és 2006. évben, első alkalommal, 50.000 Ft azaz ötvenezer forint
(bruttó) pénzjutalom jár, ezt követően 2007-től évente a képviselő-testület állapítja meg az
összeget a költségvetésében.
Az adományozás rendje
3. §
(1)1 A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, bizottságai,
valamint az önkormányzati intézmények vezetői
(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év május 31-ig kell írásban előterjeszteni a
polgármesternél.
(3) A kitüntetési javaslatot polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(4) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult.
Vegyes rendelkezések
4. §2

1
2

Mód. a 11/2008. (IX. 12.) számú ör 1. §-a, hatályos 2008. szeptember 12.-től
Mód. a 11/2008. (IX. 12.) számú ör 2. §-a, hatályos 2008. szeptember 12.-től
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(1) A kitüntetett személyekről az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet.
(2) A kitüntetésekkel járó pénzjutalmak fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében
biztosítja.
5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szalai József
polgármester

Fábián Péter
jegyző

Záradék:
A rendelet 2006. szeptember 20. napján kihirdetve.
Értény, 2006. szeptember 20.
Fábián Péter
jegyző

Utolsó egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2008. szeptember 12.
Értény, 2008. szeptember 12.

Fábián Péter
körjegyző
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