Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a községi kitüntetésrıl
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ( továbbiakban: Képviselıtestület) „Felsılajos Községért” Kitüntetı Címet ( továbbiakban: kitüntetı cím ) alapít.
(2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben foglalt cím adományozásával ismerheti el azon
személyek érdemeit, akik
a) Felsılajos község fejlıdéséért, szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékően
dolgoztak.
b) A közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a mővészetek, a gyógyítás, az
oktatás-nevelés, a testnevelés és a sport népszerősítése területén tartós és
eredményes tevékenységet folytattak.
c) Maradandó, alkotó munkájukkal elısegítették a község fejlıdését, szolgálták a
helyi közösség érdekeit és javát.
d) A közmővelıdés érdekében hosszabb idın át kiemelkedı tevékenységet
folytattak.
e) A közigazgatás területén olyan kimagasló tevékenységet folytattak, amellyel
hozzájárultak a közügyek magas színvonalú intézéséhez.
f) A bőnmegelızés, a bőnüldözés, valamint a közbiztonság területén olyan
kimagasló tevékenységet folytattak, amellyel hozzájárultak a község
közbiztonságának javításához.
(3) A kitüntetı cím posztumusz is adományozható.
(4) Kitüntetı címet évente maximum két személy kaphat.

2. §
(1) A kitüntetett személy a kitüntetés alkalmával kézhez kapja a kitüntetı cím
adományozását igazoló „Felsılajos Község Önkormányzata” szárazpecsétjével ellátott
oklevelet és a „Felsılajos Községért” felirattal és az adományozás évszámával
gravírozott 10 grammos, 14 karátos arany pecsétgyőrőt.
(2) A posztumusz „Felsılajos Községért” Kitüntetı Címmel kitüntetett személy közeli
hozzátartozója - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen - a kitüntetés alkalmával kézhez
kapja a kitüntetı cím adományozását igazoló „Felsılajos Község Önkormányzata”
szárazpecsétjével ellátott oklevelet és elhelyezésre kerül - az önkormányzat döntésének
megfelelı helyen - a posztumusz kitüntetı címmel együtt járó fekete gránit 60x45 cm-es
aranybetőkkel gravírozott emléktábla. Az emléktáblán fel kell tüntetni legalább a
kitüntetett nevén, születésének és elhalálozásának évszámán kívül az alábbi szöveget:
„A posztumusz „Felsılajos Községért” kitüntetı cím adományozása alkalmából állította:
Felsılajos Község Önkormányzata.”

3. §
(1) A kitüntetı cím adományozására javaslatot a polgármester és a települési képviselık
tehetnek.
(2) A javaslatot írásban - minden év április 30. napjáig – kivéve a posztumusz
adományozandó kitüntetı címmel kapcsolatos javaslatot a jegyzıhöz kell eljuttatni. A
posztumusz kitüntetı címre vonatkozó javaslattételi határidı folyamatos.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, lakcímét, valamint a javaslat
részletes indokolását.
(4) A javaslatokat a polgármester a soron következı ülésen a Képviselı-testület elé
terjeszti.
(5) Az adományozásról a Képviselı-testület döntését nyílt szavazással hozza meg.

4. §
(1) Az 1. § (3) bekezdésben szabályozott adományozás esetén a címet az elhunyt
házastársa vagy közeli hozzátartozója veheti át.
(2) A kitüntetı címet minden évben a „Felsılajosi Falunapok” kulturális rendezvénysorozat
keretében kell átadni.
(3) A kitüntetı cím adományozásával összefüggı elıkészítı és az adományozás
nyilvántartásával összefüggı feladatokat a jegyzı látja el.
(4) A kitüntetések pénzügyi fedezetét Felsılajos Község Önkormányzata költségvetésében
kell biztosítani.

5. §
(1) Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének a községi
kitüntetésrıl szóló 12/2004.(VII.19.) önkormányzati rendelete.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. május 30.
Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

