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Magyarszék Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az Ötv. 1. § (6) bek. a,
pontjában közzétettek alapján, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje
azon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a
település fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez az alábbi kitüntetéseket és díjakat alapítja:

I.
Magyarszék Község Díszpolgára
Kitüntető Cím

1. § (1) Magyarszék Község Díszpolgára kitüntető cím a község önkormányzatának
legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások
megkülönböztetett eseteiben azoknak az élő vagy elhunyt magyar vagy külföldi
személyeknek adományozható, akik
a., a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót
alkottak
b., egész életművükkel kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra
ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy a község tekintélyéhez, jó hírnevének
növeléséhez.

(2) Évente legfeljebb
adományozható.
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2. § (1) Magyarszék Község Díszpolgár kitüntető címet -

cím

az elismert kimagasló

érdem megjelölésével - a Magyarszék Község Önkormányzatának Képviselő testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

(2) A Díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelű Díszpolgár oklevelet és igazolványt
kell kiállítani, melyet ünnepélyes keretek között kell az adományozottaknak átadni.
(3) A kitüntető címhez emlékérem adományozandó, melyet Magyarszék Község címerével
kell díszíteni, Magyarszék község díszpolgára felirattal, nemzeti színű szalaggal .

(4) A Díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetnek:
a, a képviselő-testület bizottságai
b, a képviselők
c, polgármester
d, civil szervezetek
3. § (1) Magyarszék Község Díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben
és megbecsülésben részesíti.
(2) Magyarszék Község Díszpolgárát:
a, megilleti Magyarszék Község Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga,
b, a képviselő-testület bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
c, a képviselő-testület vagy a polgármesteri hivatal által rendezett jelentősebb
ünnepségekre meg kell hívni,
d, külön döntés alapján Magyarszék községi önkormányzatot képviselő delegáció
tagjául
lehet jelölni, e, elhalálozáskor ingyen díszsírhely illeti meg, nevét a községháza
falán emléktáblán kell megörökíteni.

4. § A Díszpolgár cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet
vezet.
5. § A Díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásáról a díszoklevelet és
az emlékérmet az elhunyt család képviselőjének kell adni - Posztumusz cím.

II.
Magyarszék Községért Kitüntető
Cím

6. § Magyarszék községért Kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek és szervezeteknek akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a
kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű,
magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Magyarszék Község fejlődéséhez, hírnevének
növeléséhez.
7. § (1) A Magyarszék községért Kitüntető címet Magyarszék Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza.
(2) Évenként legfeljebb 1 db. Kitüntető cím adományozható. Kitüntető cím
vagy magánszemélynek, vagy közösségeknek szervezeteknek adható.
(3) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
a, a képviselő-testület bizottsága,
b, a képviselők
c, civil szervezetek
d, polgármester
8. §

(1) A kitüntetett közösségeknek és szervezeteknek bronzplakett
adományozandó. A plakett egyik oldalát plasztikusan kiképezve a Magyarszék

község Kitüntető cím és címere, a másik oldalát Magyarszékért felirat díszíti.
(2) A kitüntetett személyeknek a település címerével díszített oklevél, valamint
bruttó 20.000.-Ft összegű pénzjutalom adományozandó: közösségeknek és
szervezeteknek azonos értékben.
(3) Az adományozásról díszes oklevelet kell kiállítani és nyilvántartást kell vezetni.
Az adományozás indokát és okát a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

III.
Magyarszék Község Szolgálatáért
Kitüntetés

9. § Magyarszék Község Szolgálatáért kitüntetés adományozható annak a

Körjegyzőségi köztisztviselőnek: és az önkormányzat intézményeiben legalább 15 éves
munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével,
magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati
feladatok végrehajtását, a település
polgárai ügyeinek intézését, a közszolgálat az intézményi célok eredményes teljesítését
továbbá annak a magyarszéki polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével
nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi
életének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

10. § (1) A kitüntetésekről díjakról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő testület elé. Az adományozásnál csak a megadott határidőig és írásban benyújtott
javaslatokat lehet figyelembe venni.
(2) A díjak megosztva is adományozhatók közös alkotás, együttesen elért eredmény
esetén.
(3) A Magyarszék Község Szolgálatáért adható kitüntetést Magyarszék község
képviselőtestülete adományozza.
(4) Évente 1 db. Szolgálatért kitüntetés adományozható.

(5) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a, a képviselő-testület bizottsága
b, a polgármester, az alpolgármester és
c, körjegyző
d, képviselők
11. § A kitüntetett személyeknek bruttó 20.000.-Ft pénzjutalom és díszes oklevél
adományozandó

A kitüntető díjak visszavonása

12. § (1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett erre érdemtelenné válik.
Érdemtelen a kitüntető díjra különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a
foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott.

13. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Magyarszék, 2008. június 11.

Kárpáti Jenő
Polgármester

Dr. Mátéka Gyöngyi
körjegyző

