OKÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET
10/2003 ( VI.26 ) KT. sz. rendeletével
módosított 8/1997. (IV 24.) Önk. sz. rendelete
„Okány Községért” kitüntető díj alapításáról és
adományozásának rendjéről.
( egységes szerkezet )
Okány Község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 1§. /6/ bekezdésének a, pontjában, valamint a Magyar
Köztársaság Kitüntetésiről szóló 1991. évi XXXI. Törvény 7. §. /1/ bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§ *
Okány Község Képviselő-testülete a községben élő vagy a község társadalmi,
gazdasági, kulturális, tudományos és művészeti élete területén kimagasló
eredményeket elérő személy, vagy közösség tevékenységének elismeréséül:
„OKÁNY KÖZSÉGÉRT”
kitüntető díjat alapít.

2.§. **
A kitüntető díjjal emlékplakett, aranygyűrű, és oklevél jár.

3.§.
/1/ Az emlékplakket leírása:
Mindkét oldalon megmunkált 100 mm átmérőjü, 10 mm vastagságú, köralakú
bronzból készült érem..
A plakett előlapján Okány Község címere, alatt fél kör ívben
„OKÁNY KÖZSÉGÉRT” felirat látható.
Az érem hátlapján felűről, balról – jobbra hajló félkörben
OKÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK – alul jobbra félkörben
KITÜNTETŐ DÍJA látható.

/2/ A kitüntető díj hátlapjára a kitüntető díjban részesülő
nevét és az adományozás évét kell bevésetni.
A díjat méretének megfelelő díszdobozban elhelyezve kell átadni

(3.) Az aranygyűrű leírása: Az aranygyűrű 8,6-9 gramm súlyú pecsétgyűrű,
melynek lapjába kerül bevésésre a település címere, a gyűrű belső felületébe
kerül bevésésre a kitüntetett neve és az adományozás éve.
( 4.) A kitüntető díjat díszdobozban elhelyezve kell átadni.
( 5.) A kitüntetés adományozásával egyidejűleg átadott OKLEVÉL tartalmazza az
adományozó nevét és a testületi határozat számát, a díj megnevezését, a
kitüntetett nevét, az adományozás idejét. Az oklevelet a polgármester és a
jegyző írja alá. ***

4.§. ****
A kitüntető díj átadásával összefüggő összes költséget a Polgármesteri Hivatal
költségvetésében kell biztosítani.

5.§.
/1/ A kitüntető díjakat a Képviselő-testület adományozza.
A díjak átadására a testület a polgármestert hatalmazza fel.
/2/ A díj adományozására javaslatot tehetnek:
- Képviselő-testület tagjai, bizottságai.
- Térség Országgyűlési Képviselője.
- Társadalmi helyi szervezetek, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek.
- Községi intézmények vezetői.
/3/ Községi intézmények és Polgármesteri Hivatal dolgozóira
vonatkozó javaslattételhez a polgármester, illetve a jegyző előzetes egyetértése
szükséges.

/4/ A javaslatokat részletes érdemi indoklással minden év május 31.
napjáig kell megküldeni a polgármesternek

/5/ ******
(6.) A javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé az
adományozáshoz minősített többség szükséges.*****
/7/ A Képviselő-testület által adományozott kitüntető díjakat minden évben az
augusztus 20-ai községi ünnepségen kell átadni.

/8/ Évente 2-3 kitüntető díj adományozható.
6.§.
/1/ Az elismerésre érdemes személy elhatározása esetén posztumusz kitüntetés
adományozható, ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi
hozzátartozó jogosult.

7.§.
/1/ A kitüntető díjat vissza kell vonni attól a kitüntetettől akit a bíróság
- szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt,
illetve
- a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
/2/ A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemetlenné válik,
így különösen ha vele szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó
jogerős fegyelmi büntetést szabnak ki.
/3/ A kitüntető díj visszavonására ugyanazon szervek és személyek
tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére
jogosultak, továbbá a kitüntetett munkáltatója.
/4/ A visszavonásról a javaslat alapján a Képviselő-testület dönt , egyben a
polgármester útján gondoskodik a kitüntető díjhoz adományozott emlékplakett
és oklevél bevonásáról.
8.§.
/1/ A kitüntető díj adományozásával összefüggő előkészítő, szervező,
ügykezelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Hatósági csoport a
jegyző irányítása alatt látja el.
/2/ A kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
/3/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Okány, 1997. április 24.
Kónya Mária sk
polgármester

Macsári István sk
jegyző
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Macsári István
jegyző
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