Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2019. (…….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntetésekről

2

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2019. (…….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntetésekről
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés
j)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület),
annak érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi
közösség szolgálatában, a község
jó hírének öregbítésében, Sáska fejlődésének
elősegítésében, példamutató tevékenységet fejtettek ki, az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a) „Sáska Település Díszpolgára” kitüntető cím,
b) „Sáska Településért” Emlékérem
„Sáska Település Díszpolgára” kitüntető cím
2. §
(1) A díszpolgári cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a településen
belül, mind országosan olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Sáska
hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteltben áll.
(2) A díszpolgári címet a település lakossága nevében Sáska község Önkormányzata
adományozza annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi személynek, aki az (1)
bekezdésben foglaltak szerint arra érdemes.
(3) A díszpolgári cím évente legfeljebb egy személynek adományozható.
(4) A díszpolgári cím elhunyt személynek – posztumusz- is adományozható
(5) A Díszpolgári cím ünnepélyes keretek között kerül átadásra.
3. §
(1)
A díszpolgári cím adományozásáról a kitüntetett részére díszoklevelet kell kiállítani. A
kitüntetés mellé tárgyjutalom jár, amely 40 cm magas ólomkristály váza„Sáska Település
Díszpolgára” az elismerésben részesült nevének, és elismerés átadásának évének
feltüntetésével.
(2) Sáska település Díszpolgára:
a) Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet,
b) Sáska község Önkormányzata által rendezett minden rendezvényre hivatalos, és
lehetőleg ott megkülönböztetett hely illeti meg.
c) Sáska község Díszpolgárát elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az
önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
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Sáska Településért Emlékérem
4. §
(1) Sáska Település Önkormányzata Sáska Településért Emlékérmet (a továbbiakban:
Emlékérem) adományozhat azoknak a magánszemélyeknek, akik a település fejlődése
érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el. Emlékéremben részesülhetnek
azok a
csoportok, egyesületek
és társadalmi
vagy
gazdasági
szervezetek,
amelyek
tevékenységükkel kiemelkedő módon járultak hozzá a település szellemi és anyagi
gyarapodásához.
(2) Az Emlékérem átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.
(3) Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható.
5. §
(1) Az Emlékérem ezüst színű és kör alakú, amelynek átmérője 42,5 milliméter. Az
emlékérem
középső részén
Sáska település címere található,
alatta „SÁSKA
TELEPÜLÉSÉRT” felirat. Az érem szalagja fehér alapon középes piros, fehér, zöld
szövéssel díszített csúcsára állított egyenlő oldalú háromszög, amelynek oldalhosszúsága 40
milliméter.
(2)
Az Emlékérem adományozásáról a kitüntetett részére díszoklevelet kell kiállítani. A
kitüntetés mellé tárgyjutalom jár, amely 40 cm magas ólomkristály váza, „Sáska Településért”
az elismerésben részesült nevének, és elismerés átadásának évének feltüntetésével.

6. §
A kitüntetések adományozásának rendje
(1) Sáska község Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozását
kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, egyesület, szervezet.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, csoport,
egyesület, szervezet vagy közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt
tevékenység részletes ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyult a
kitüntetésre, a kitüntetésre javasolt életútját
(3) Átadandó kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat minden év július 31-ig, kell eljuttatni
a polgármesternek.
(4) A javaslattétel lehetőségéről a település lakosságát kellő időben a helyben szokásos
módon tájékoztatni kell.
(5) A polgármester a beérkezett javaslatokat a Képviselő-testülete elé terjeszti.
(6) A Képviselő-testület az előterjesztett javaslatokról, a kitüntetések odaítéléséről zárt
ülésen, minősített többséggel dönt.
7. §
(1) A kitüntetéseket a polgármester, vagy az általa megbízott személy adja át.
(2) A kitüntetettek névsorát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.
(3) Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni, mellyel kapcsolatos
ügyviteli feladatokat az önkormányzat hivatala látja el.
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A kitüntetés visszavonása
8. §
(1) Méltatlanná válik a kitüntetésre az, akit a bíróság jogerős ítéletével szándékosan
elkövetett bűncselekmény miatt elítélt, a közügyek gyakorlásától eltiltott, akit fegyelmi
büntetésként a munkahelyéről elbocsátottak, vagy egyéb cselekményével a kitüntetés
viselésére érdemtelenné vált.
(2) A kitüntetés visszavonására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.
(3) A kitüntetésre méltatlanná vált személytől a Képviselő-testület zárt ülésen, minősített
többséggel hozott határozatával a kitüntetést visszavonhatja.
(4) A kitüntetés visszavonásáról szóló döntést a nyilvántartásba be kell jegyezni.
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Sáska Településért kitüntetés alapításáról szóló
5/2004.(V.24.)önkormányzati rendelet.

Kovács Nándor
polgármester

Rendelet kihirdetve:
2019. augusztus ……

Takács Lászlóné
jegyző

Takács Lászlóné
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2019.(……….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntetésekről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes
következményeit. A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az
alábbi tényezők vizsgálata szükséges, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:
1.A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotása lehetővé teszi, hogy Sáska közigazgatási területén belül működő
civil szervezetek, magyar vagy külföldi állampolgárok elismerésben részesülhessenek, akik
önzetlen segítségükkel, kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Sáska fejlődéséhez. A
rendeletben foglaltaknak költségvetési hatása nincs, mivel az elismerés elsősorban erkölcsi.
2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet-tervezet elfogadásának
következményei nincsenek.

és

alkalmazásának

környezeti

és

egészségügyi

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe nincs.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának szükségességét, a helyben jelentkező közösségi elismerések
hiányossága teremtette meg. A hiányosság megszűntetésével biztosítható az érdemi elismerés.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak.
Sáska, 2019. augusztus 9.

Takács Lászlóné
jegyző
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