Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
14./2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról,
adományozásának rendjéről
Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában és a 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. Törvény 24 § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján és a 22 (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet személyi hatálya
1.§
(1) Az „Év Polgárőre Díj” adományozása vonatkozásában Arnót Község területén működő
Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaira terjed ki.
(2) Az „Arnót Helytörténetéért Díj” vonatkozásában az arnóti állandó lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezők részére terjed ki.
2.§
Az Év Polgárőre Díj
(1)A díj annak a polgárőrnek adományozható munkájának elismeréseként, aki az Arnóti
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként huzamosabb ideje olyan tartós és
kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a község közbiztonságának
javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat.
(2)A kitüntetésekkel díszes kivitelű oklevél, és pénzjutalom jár. A pénzjutalom nettó 20.000
Ft (azaz húsz ezer forint).
3. §
Arnót Helytörténetéért Díj
(1)A díj annak adományozható, aki a település helytörténeti értékeinek feltárása,
dokumentálása, archiválása, feldolgozása vonatkozásában kiemelkedő munkát végzett,
hozzájárulva ehhez a helyi identitástudat kialakításához, fejlesztéséhez.
(2)A kitüntetésekkel díszes kivitelű oklevél, és pénzjutalom jár. A pénzjutalom nettó 100.000
Ft (azaz százezer forint).
4.§
(1)A kitüntető díjat a polgármester adja át oklevél kíséretében.
Az oklevél tartalmazza

-

a díj adományozásának rövid indoklását
a kitüntetett nevét
a testületi határozat számát
a kiállítás keltét
a polgármester aláírását, pecsétjét

(2) Évente egy-egy kitüntetés adományozható
(3) A kitüntetés ünnepélyes keretek között – a községben rendezett ünnepség alkalmával
( falunap) - kerül átadásra
(4) Aki a kitüntetés odaítélése és a díj átadás között elhalálozik, a kitüntetést az egyeneságbeli
hozzátartozónak kell átadni.
(5) A kitüntetés posztumusz is adományozható. A kitüntetés posztumusz adományozása
esetén pénzjutalom nem jár.
II. Fejezet
Az adományozás rendje
5.§
(1) Az „Év Polgárőre Díj” adományozása vonatkozásában a kitüntetés adományozására az
Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöksége tehet javaslatot.
(2) Az „Arnót Helytörténetéért Díj” vonatkozásában a kitüntetés adományozására a települési
képviselő-testület tagjai, bizottságai tehetnek javaslatot.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) a javasolt adatait,
b.) a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.
(4) 2014-től a kitüntetési javaslatot minden év március 31. napjáig kell benyújtani Arnót
Község Polgármesteréhez.
(5) A kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult.
6.§
A kitüntetésre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, amelyet
előzetesen a Pénzügyi Bizottság is megtárgyal.
7§

A kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület zárt ülésen dönt. A döntés előtt a
Pénzügyi Bizottság véleményét ki kell kérni.

III. fejezet
Vegyes rendelkezések
8.§
(1)A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet
(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében
biztosítja.
(3)A kitüntetés tényét az önkormányzatnál a helyben szokásos módos közzé kell tenni.
IV. Fejezet
Átmeneti rendelkezések
9.§
(1)A díjak első alkalommal 2013. szeptember 14-ei falunapon kerülnek átadásra
(2) 2013. évben a kitüntetésre vonatkozó javaslatot a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalja a
polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt az adományozásról.
10.§
Ez a rendelet 2013. szeptember 12-én 11 órakor lép hatályba.
Kelt: Arnót, 2013. szeptember 12.
dr. Üveges István
polgármester

Bodnár Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Arnót, 2013. szeptember 12-én 10 óra 15 perckor
Bodnár Katalin
jegyző

