Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
16/2003.(IX.10.) Dkt. számú
rendelete
a „Dombegyházért” emlékérem alapításáról és adományozásáról
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a./ pontjában kapott
felhatalmazás alapján a „Dombegyházért” emlékérem alapításáról és adományozásáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A képviselő-testület a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett
személyek és szervezetek tevékenységének méltó elismerésére a „Dombegyházért”
emlékérmet alapít.
2.§
(1) A „Dombegyházért” emlékérem (a továbbiakban: emlékérem) azon személyeknek,
szervezeteknek adományozható, akik, illetve amelyek
a.) az oktatás, nevelés területén,
b.) a közművelődés, sport területén, vagy a művészet bármely ágában,
c.) az egészségügy területén a gyógyító- megelőző munkában, vagy az egészségügyi
felvilágosításban,
d.) a település gazdasági fellendítésében,
e.) a nagyközség fejlesztésében bármely más területen tartós és kiemelkedő eredményt
értek el.
(2) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén az emlékérem posztumusz is
adományozható. Ebben az esetben a kitüntetés átvételére a feleség vagy gyermek jogosult.
3.§
(1) Az emlékérem adományozására javaslatot tehet bármely települési képviselő, a képviselőtestület bizottsága.
(2) A javaslatot részletes érdemi indoklással a polgármesternek kell megküldeni, aki azt
véleményével ellátva terjeszti a képviselő-testület elé.
(3) Az emlékérem odaítéléséről a képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt.
(4) Évente legfeljebb három emlékérem adományozható.
(5) Az emlékérmet a FALUNAP ünnepéhez kötődően adományozza a képviselő-testület.
(6) Az emlékérmet a polgármester adja át.
4.§.
(1) Az emlékérem adományozásáról okiratot kell kiállítani, mely tartalmazza az
adományozott nevét, foglalkozását a kitüntetés adományozásának rövid indoklását, a
képviselő- testület határozatának számát, valamint az adományozás időpontját és a
polgármester aláírását.
(2) Az emlékéremmel „Dombegyházért” felirattal vésett aranygyűrű, szervezetek részére
pénzjutalom jár.
(3) Az emlékéremre rá kell vésetni az adományozott nevét, és az adományozás évét.

5.§.
(1) Az emlékérem a képviselő-testület minősített többséggel hozott döntésével
visszavonható, ha az adományozott személy arra érdemtelenné válik.
(2) A visszavonást a javaslattételre jogosultak, vagy a kitüntetett munkáltatója
kezdeményezheti.
(3) Vissza kell vonni az emlékérmet attól a személytől, akit a bíróság szándékosan
elkövetet bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, illetve a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.
6.§.
(1) Az emlékérem adományozásával kapcsolatos kiadások fedezetét a képviselő-testület
az önkormányzat költségvetésében biztosítja,
(2) A jutalom adóköteles.
(3) Külföldi szervezet részére pénzjutalom nem adható,
(4) Kiváltság, vagy egyéb kedvezmény az emlékérem adományozásával nem jár.
7.§.
(1) Az emlékérem adományozását, esetleges visszavonását a helyi lapban közzé kell tenni
és a kitüntetettekről a polgármesteri hivatalban nyilvántartást kell vezetni.
(2) Az emlékérem adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező, ügykezelési
feladatok ellátásról a jegyző gondoskodik.
8.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
D o m b e g y h á z, 2003. szeptember 9.
Gyarmati Jánosné
polgármester
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jegyző

