TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 10/2007. (X. 31.) Kt. sz. RENDELETE
az önkormányzat által adományozható elismerésekről

Tabdi Község Képviselőtestülete annak érdekében, hogy méltóképpen elismerje a község
fejlődéséért, értékeinek gyarapításáért végzett kimagasló, példamutató tevékenységet, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Tabdi Község Díszpolgára kitüntetés adományozása
1. §
(1) Tabdi Község Díszpolgára cím adományozható annak a személynek, aki a község
érdekében kifejtett kimagasló munkásságával jelentősen hozzájárult a község
hírnevéhez, szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeinek gyarapításához.
(2) A kitüntetett részére a kitüntetés adományozásáról szóló díszoklevelet és emléktárgyat
általában május hónapban, a Falunapon kell átadni, de a Képviselőtestület a kitüntetés
átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A kitüntetés posztumusz elismerésként is adományozható, ez esetben a legközelebbi
hozzátartozónak díszoklevelet kell átadni.
(4) Az elismerésben évente legfeljebb egy személy részesülhet.

Tabdi Községért Emlékérem kitüntetés adományozása
2. §
(1) Tabdi Községért Emlékérem adományozható annak a személynek vagy közösségnek,
aki az oktatás, a kultúra, az egészségügyi és szociális ellátás, a közigazgatás, a sport,
valamint a helyi gazdaság vagy közélet területén, hosszabb időn át kiemelkedő
tevékenységet végzett, vagy kimagasló eredményt ért el.
(2) A kitüntetett részére a kitüntetés adományozásáról szóló oklevelet, illetve a község
címerével ellátott, bronzból készült kör alakú emlékérmet általában május hónapban, a
Falunapon kell átadni, de a Képviselőtestület a kitüntetés átadására ettől eltérő
időpontot is megállapíthat.
(3) Tabdi Községért Emlékérem kitüntetés évente legfeljebb négy adható ki.

Tabdi Községért Oklevél adományozása
3. §
(1) Tabdi Községért Oklevél adományozható bármely állampolgárnak vagy közösségnek
a községért végzett elismerésre méltó tevékenységért, illetve jelentős vagy
eredményes munka köszönete jeléül.
(2) Az oklevelet Tabdi Község Kiváló Polgárőre vagy Tabdi Község Kiváló Tűzoltója
elnevezéssel kell kiadni annak a személynek, aki a kitüntetésben a község
lakosságának biztonsága érdekében végzett áldozatkész és felelősségteljes munkája
elismeréseként részesül.
(3) A kitüntetett részére a kitüntetés adományozásáról szóló oklevelet és emléktárgyat
ünnepélyes keretek között kell átadni. Az elismerésről szóló oklevélben fel kell
tüntetni azt a tevékenységet, amelyért az adományozó köszönetét fejezi ki.
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az 1-3. §-ban foglalt kitüntetésre a Képviselőtestület tagjai, a Képviselőtestület
állandó bizottságai, a 2-3. §-ban foglalt kitüntetésre a Tabdi községben székhellyel
rendelkező, vagy országos, illetve területi szerv helyi csoportjaként működő
társadalmi szervek tehetnek javaslatot.
(2) A javaslatot írásban, a polgármesterhez – az 1-2. § szerinti kitüntetésre évente
március 31. napjáig, a 3. § szerinti kitüntetésre folyamatosan – lehet benyújtani.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetés formáját, a javasolt személy
munkásságának, tevékenységének ismertetését. Társadalmi szerv által benyújtott
javaslathoz csatolni kell a kitüntetési javaslatot tartalmazó (csoport-, taggyűlési,
vezetőségi) döntés jegyzőkönyvének másolatát.
(4) A Képviselőtestület a benyújtott javaslatok alapján
a) a Tabdi Község Díszpolgára, valamint a Tabdi Községért Emlékérem
adományozásáról évente április 30-ig,
b) a Tabdi Községért Oklevél adományozásáról a javaslat benyújtását követő
hatvan napon belül
dönt, és kitűzi az átadás időpontját.
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5. §
(1) A Tabdi Község Díszpolgára címben részesült személyt az önkormányzat által
rendezett helyi ünnepségekre meg kell hívni, díjtalanul látogathatja az önkormányzat
közművelődési intézményeit és rendezvényeit, elhalálozása esetén ingyenes
díszsírhely illeti meg.
(2) A Tabdi Község Díszpolgára cím használatát a Képviselőtestület visszavonhatja attól
a személytől, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek vagy magatartásával az
elismerésre méltatlanná vált. A visszavonásról bármely képviselő vagy állandó
bizottság javaslatára a Képviselőtestület minősített többséggel dönt.
6. §
(1) Az 1. § (2) bekezdésben foglalt emléktárgy értéke a 100.000.- Ft-ot, a 3. § (3)
bekezdésben foglalt emléktárgy értéke a 25.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
7. §
Ez a rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat által
adományozható elismerésekről szóló 3/2000. (III.1.) Kt. sz. rendelet, valamint a
módosításáról szóló 7/2000. (IV. 18.) Kt. sz. rendelet, valamint az 5/2004. (II. 26.) Kt. sz.
rendelet hatályát veszti.

Kollarik László
polgármester

Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet
jegyző
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