Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/1997.(III.27.) önkormányzati rendelete
a „Kengyel Községért” kitüntető díj alapításáról, az adományozás rendjéről

Kengyel Község Képviselő-testülete- az 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdés a./ pontjában
kapott felhatalmazás alapján- azért, hogy a községben a kiemelkedő tevékenységet folytatók tetteit
elismerje és példaképül állítsa- a következő rendeletet alkotja:
1.§
(1) Kengyel Község képviselő-testülete „Kengyel községért” kitüntetés arany, ezüst és bronz
fokozatát alapítja azok részére, akik a település fejlődéséért kiemelkedően dolgoztak, a
társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi, sport, tudományos vagy művészeti téren
eredményükkel, alkotásukkal növelték a település hírnevét és tekintélyét.
(2) A kitüntetés adományozására a község Képviselő-testülete jogosult. 1Ez a kitüntető díj (a
továbbiakban: kitüntetés) a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI.
törvény 7.§. (3) bekezdésében megjelölt díjnak minősül.
(3) A „Kengyel községért” kitüntetés adományozására javaslatot tehet a község választójoggal
rendelkező bármely polgára vagy közössége.
(4) A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell eljuttatni. A
polgármester az Ügyrendi Bizottság véleményével kiegészítve terjeszti a testület elé a
kitüntetési javaslatokat.
2.§
(1) A „Kengyel községért” kitüntetés arany, ezüst és bronz fokozatából évente legfeljebb 2-2
adható.
(2) 2A kitüntetést minden évben a falunapi ünnepségen kell átadni, ünnepélyes keretek között.
(3) A kitüntetésekkel pénzjutalom jár:
a) arany fokozat után
b) ezüst fokozat után
c) bronz fokozat után

40.000 Ft,
30.000 Ft,
20.000 Ft.

3.§
(1) A kitüntetés leírása: 60 mm átmérőjű, vert 2 oldalas bronz alapanyagú érem, aranyozott,
ezüstözött és bronz kivitelben.
A címoldal közepén a község címere alatt a kör ívéhez igazodóan KENGYEL felírat, a
címer két oldalán és felette ornamentikával.
Hátoldalán a kör ívéhez igazodóan KENGYEL, alul KÖZSÉGÉRT felirat.
Az érme közepén keret alakú ornamentika, ahová a díjazott neve és a díjazás évszáma utólag
bevéshető. Az adatok vevéséről az adományozó gondoskodik.
(2) A kitüntetés négyzet alakú díszdobozban kerül átadásra.
(3) A díszoklevél a fokozattól függően bordó, kék, illetve barna színű, kettéhajtott műbőr
dossziéban található.
(4) A kitüntetés személyeknek és közösségeknek adható.

2

4.§
(1) A kitüntetést vissza kell vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a
kitüntetésre különösen az, akit a bíróság a közügyek, vagy a foglalkozás gyakorlásától
jogerősen eltiltott, vagy magatartásával méltatlanná vált annak viselésére.
(2) A visszavonás módjára a 1.§. (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.
5.§
(1) A kitüntetett személyekről (közösségekről) a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A kitüntetésekkel járó pénzjutalmak fedezetét a Hivatal éves költségvetésében kell
biztosítani.
6.§
Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba.

Kengyel, 1997. március 27.

Czédly Gyula
polgármester

Szabó István
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2013. szeptember 13.
Dr. Fekete Nóra
jegyző
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Kiegészítette a 10/1997.(V.22.) Ör.
Módosította a 13/2013.(IX.13.) Ör.

