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Rédics Község Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
10/2001.(II.12.) számú rendelete 

a kitüntetésekr ıl  
 
 
Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl 
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra a következı rendeletet 
alkotja: 
 
1. § Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testülete által a községért tevékenykedı 

állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére alapított kitüntetések: 
  a) Díszpolgári cím 
  b) "Rédics községért" kitüntetés 
 
A díszpolgári cím 
2. § (1) A község díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 

állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy egész 
életmővével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település 
jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 
egyébként köztiszteletben áll. 

 (2) A díszpolgári címmel járó jutalmak: 
  a) díszoklevél 
  b) pénzjutalom, melyet úgy kell megállapítani, hogy a személyi 

jövedelemadóval csökkentett összege egyezzen meg a mindenkori 
minimálbérrel 

 (3) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetı címet, 
valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint megilleti: 

  a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a 
lehetıségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 

  b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közmővelıdési rendezvényeit, 
  c) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját 

halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. 
 (4) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 

érdemtelenné válik. 
 (5) A díszpolgári cím adományozását követı 5 éven belül újabb díszpolgári cím 

adományozásra nem kerülhet sor. 
 
„Rédics Községért” kitüntetés 
3. § (1) "Rédics Községért" kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak 

vagy közösségeknek, akik a község életének fejlesztése terén hosszabb idın át 
kiemelkedı - elsısorban mővelıdésügyi, oktatási, egészségügyi, sport, 
közéleti - munkát végeztek, és ezzel jelentısen hozzájárultak a község 
szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének 
öregbítéséhez. 

 (2)1 A kitüntetéssel járó jutalmak: 
  a) oklevél 
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  b) „Rédics Községért” feliratú, az önkormányzat címerével ellátott 
emlékérem, 

  c) a képviselı-testület egyedi döntésével megállapított pénzjutalom, 
melynek mértéke a mindenkori minimálbér összegéig terjedhet. 

 (3) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható. 
 
Eljárási rendelkezések 
4. § (1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselı-testület tagjai, 

az intézményvezetık, a civil szervezetek, valamint 50 fı a községben állandó 
lakóhellyel rendelkezı választópolgár. 

 (2)2 A kitüntetésre vonatkozó javaslatot részletes indoklással ellátva minden év 
március 31-ig kell elıterjeszteni. 

 (3) A kitüntetések adományozására a képviselı-testület jogosult. 
 (4)3 A kitüntetések átadására pünkösdhétfın, a falunapi rendezvény keretében 

kerül sor. 
 (5)4 A kitüntetett személyekrıl, közösségekrıl a körjegyzıség nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartás tartalmazza: 
  a) a kitüntetés megnevezését, 
  b) a kitüntetés adományozásáról szóló képviselı-testületi határozat 

számát, 
  c) a kitüntetett személy/szervezet nevét és címét, 
  d) a kitüntetés átadásának idıpontját, 
  e) a kitüntetés visszavonásáról szóló képviselı-testületi határozat számát, 

valamint a díszpolgár elhalálozásának idıpontját. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
5. § E rendelet 2001. március 1. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı 

gondoskodik. 
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