Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete
3/2008. (II . 13.) sz. rendelete
Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított cím, valamint
díjak elismerések adományozásának rendjéről

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján – a községért végzett tevékenység elismeréseként a
Képviselő-testület által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának
rendjéről a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1. §
(1) E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek
munkásságának méltó elismerésére, akik kimagasló, példamutató tevékenységükkel
érdemeket szereztek a község fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek
megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában, jó hírnevének terjesztésében,
kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában.
(2) A Képviselő-testület által alapított cím, díj, emlékérem, elismerő oklevél (a
továbbiakban: községi kitüntetés) a község egész lakosságának tiszteletét fejezi ki.

„Egyházasrádóc Község Díszpolgára” cím
2. §
(1) A Képviselő-testület „Egyházasrádóc Község Díszpolgára” címet (továbbiakban: cím)
alkot és adományoz.
(2) A cím azon személyeknek adományozható, akik Egyházasrádóc község fejlődéséért a
közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport
területén maradandót alkottak, illetve kimagasló eredményt értek el, gazdag
életművükkel a község, az ország, a világ egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan
szolgálták.
(3) A cím az adományozást tanúsító – (4) bekezdésben leírt – díszes oklevélből, kerámiaplakettből áll.
(4) Az oklevél tartalmazza:
a) az adományozott nevét, állampolgárságát;
b) az adományozás indokát;
c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát;
d) a polgármester aláírását;
e) a község címerét.
(5) Külföldi állampolgárnak a cím adományozása esetén a 4. § (1) bekezdésében említett
oklevélhez a díszpolgárrá választott államának hivatalos nyelvén készült fordítást is
mellékelni kell.
(6) A plaketton a község címere, alatta bevésett betűkkel Egyházasrádóc Község
Díszpolgára felirat szerepel.

3. §
A díszpolgár a község megbecsülését élvezi és ennek kapcsán:
a) a cím adományozása ünnepélyes rendkívüli képviselő-testületi ülésen történik, melyre
meg kell hívni:
aa) a cím várományosát és közeli hozzátartozóit,
ab) a településen székhellyel rendelkező történelmi egyházak képviselőit,
ac) a település illetékességi területét magába foglaló országgyűlési választókerület
megválasztott országgyűlési képviselőjét,
ad) Vas megye közgyűlésének elnökét,
ae) a község díszpolgárait,
af) községben működő társadalmi szervezetek képviselőit.
b) a neve bekerül „Egyházasrádóc Község Díszpolgárai” díszalbumába,
c) a cím adományozásának alkalmából az önkormányzat az „Egyházasrádóci Hírmondó”ban színes melléklettel bemutatja életművét, érdemeit;
d) az önkormányzat a Szent István parkban fát ültet a díszpolgár tiszteletére, melyet
táblával lát el, a tábla tartalmazza:
da) a díszpolgár nevét; és
db) „Egyházasrádóc Község Díszpolgára tiszteletére ültette Egyházasrádóc Község
Önkormányzata”
dc) a cím adományozásának évét.
„Egyházasrádóc Község Szolgálatáért” díj
4. §
(1) A díj olyan személy részére adományozható, aki köztisztviselői, közalkalmazotti,
szolgálati, vagy munkavállalói jogviszony keretében, illetve társadalmi szervezetben
Egyházasrádóc közigazgatási területén legalább tíz éven keresztül folyamatosan
teljesített szolgálatot és kimagasló, eredményes tevékenységet folytatott a község
lakosságának érdekében.
(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Képviselő-testület bírálja el.
(3) A díj az adományozást tanúsító – (4) bekezdésben leírt – díszes oklevélből, kerámiaplakettből áll.
(4) Az oklevél tartalmazza:
a. az adományozott nevét, állampolgárságát;
b. az adományozás indokát;
c. az adományozó képviselő-testületi határozat számát;
d. a polgármester aláírását;
e. a község címerét.
(5) A plaketton a község címere, alatta bevésett betűkkel Egyházasrádóc Község
Szolgálatáért felirat szerepel.
5. §
A díj átadása rendkívüli képviselő-testületi ülésen történik, melyre meg kell hívni:
aa) a díj várományosát és közeli hozzátartozóit,
ab) a településen székhellyel rendelkező történelmi egyházak képviselőit,
ac) községben működő társadalmi szervezetek képviselőit.

„Polgármesteri Elismerő Oklevél”
6. §
(1) A polgármester az Egyházasrádócon, illetve Egyházasrádócért kifejtett kimagaslóan
eredményes tevékenység elismeréseként társadalmi szervezetek részére Polgármesteri
Elismerő Oklevelet adományozhat.
(2) A polgármesteri elismerő oklevél kifejezi az önkormányzat és az oklevéllel elismert
szervezet kiváló és eredményes együttműködését.
(3) A polgármesteri elismerő oklevél tartalmazza:
a. az adományozott társadalmi szervezet nevét;
b. az adományozás indokát;
c. a polgármester aláírását;
d. a község címerét.
(4) A polgármesteri elismerő oklevélhez a Képviselő-testület költségvetési támogatást
állapíthat meg.
(5) A polgármester az oklevelet az elismerésben részesített társadalmi szervezet ünnepi
közgyűlésén nyújtja át.
Javaslattétel
7. §
(1) A községi kitüntetések adományozására bármely személy, illetve közösség javaslatot
tehet.
(2) A Képviselő-testület és a polgármester által adományozható községi kitüntetésekre
vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon minden
év szeptember 30-áig lehet benyújtani a polgármesterhez.

Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Egyházasrádóc, 2008. február 12.

Sőre Zoltán
polgármester

Gaál Róbert
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került 2008. február 13-án az SZMSZ rendelkezéseinek
megfelelően.
Gaál Róbert
körjegyző

1. sz. melléklet a …/2008. (.. . ...) sz. önkormányzati rendelethez
A felterjesztő megnevezése:
Címe:
Telefonszáma:
JAVASLAT
Egyházasrádóc község által alapított elismerésre
(A nyomtatvány sokszorosítható, közösségre vonatkozó javaslat esetén értelemszerűen kitöltendő)

1. A javasolt személy (közösség) adatai:
Neve:
Születési hely, év, hó nap:
Anyja neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Munkahelye:
Beosztása (foglalkozása):
Tudományos fokozat:
Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal):

2. Javasolt elismerés:

3. A javasolt személy (közösség) szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a községre, a község közéletére
kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény kiemelésével:
(A javaslat részletes indoklása a túloldalon)

Dátum:
Felterjesztő aláírása:

