Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2008.(XI. 27.) sz. rendelete
Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról, valamint jubileumi és
egyéb köszöntésekről
A helyi önkormányzatokról szóló – módosított – 1990. évi LXV. Tv. 1.§ (6) bekezdése
alapján Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A képviselő-testület a település fejlesztésében, társadalmi, gazdasági életében, tudományos,
irodalmi, művészeti, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, közoktatási, közművelődési és
sport területen szerzett kimagasló érdemek elismerése, a település közrendjének és
közbiztonságának javítása érdekében végzett kiemelkedő munka elismerése céljából, valamint
a településen élő német kisebbség történelmi hagyományainak megőrzése, a kisebbségi jogok
védelme érdekében hosszú időn át kimagasló munkát végző személyek elismerése céljából az
alábbi kitüntető címet és díjakat alapítja:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Pusztavám Község Díszpolgára kitüntető cím
Pusztavám Község Fejlesztéséért díj
Pusztavám Község közművelődéséért díj
Pusztavám Község közoktatásáért díj
Pusztavám Község egészségügyéért, szociális helyzetének javításáért díj
Pusztavám Község sportjáért díj
Pusztavám Község közrendjéért díj
Német Kisebbségért díj
Pusztavám közéletéért díj
2. §

(1) „Pusztavám Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar, vagy
külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával, áldozatos
tevékenységével, vagy egész életművével nemzetközi, országos elismerést vívott ki.
Ezzel a címmel tüntethető ki az is, aki különösen jelentős, maradandó értéket teremtő
munkával és példamutató emberi magatartásával járult hozzá a település jó hírnevének
öregbítéséhez, fejlődéséhez.
(2) A kitüntető címből évente egy adományozható.
(3) A díszpolgári cím adományozása során a település címerével ékesített diplomát kell
átadni.
(4) A képviselő-testület a kitüntető cím mellé 40.000,-Ft összegű tárgyjutalmat ad át,
melynek értékét évenként kell megállapítani.
(5) Pusztavám Község Díszpolgára jogosult a képviselő-testületi üléseken tanácskozási
joggal részt venni.

3. §

(1) „Pusztavám Község Fejlesztéséért” díj adományozható azoknak, akik a település
fejlesztése érdekében, a műszaki, tudományos, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi,
terület- és településfejlesztési vagy környezetvédelmi területen példamutató,
kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, illetve ilyen vonatkozásban egész életművük
elismeréseként.
(2) „Pusztavám Község közművelődéséért” díj adományozható azoknak, akik a kulturális
élet, az irodalom, a művészet terén magas színvonalon végeztek alkotó tevékenységet,
valamint a közművelődés területén hosszú időn keresztül maradandó értéket teremtő
munkát végeztek.
(3) „Pusztavám Község közoktatásáért” díj adományozható azoknak, akik kiemelkedő
módon járultak hozzá a településen a korszerű és eredményes oktatás-nevelés
megvalósításához.
(4) „Pusztavám Község egészségügyéért, szociális helyzetének javításáért” díj
adományozható az egészségügy területén hosszú ideje végzett kimagasló
tevékenységért, a szociális és gyermekvédelem területén végzett kiemelkedő szakmai
tevékenységért.
(5) „Pusztavám Község sportjáért” díj adományozható, a település testnevelési és
sportéletében végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységért, az egészséges
életmódra nevelés körében végzett kiemelkedő munkáért.
(6) „Pusztavám Község közrendjéért” díj adományozható a település közrendje, köz,- és
vagyonbiztonsága érdekében hosszú ideje végzett kimagasló munkáért, a lakosság
szolgálatában teljesített példamutató helytállásért.
(7) „Német Kisebbségért” díj adományozható a kisebbség nyelvi, tárgyi és szellemi
kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése érdekében hosszú időn át
végzett kimagasló munkáért.
(8) „Pusztavám Község közéletéért” díj adományozható azoknak, akik a település
életében egyéb területeken hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végeznek,
illetve egész életművük elismeréseként.

4. §

(1) A díjak egyéneknek és közösségeknek egyaránt, megosztva is adományozhatók.
(2) A díjakból évenként díjanként egy, összességében legfeljebb öt adományozható.
(3) A díjak adományozása során oklevelet kell átadni. A képviselő-testület a díjazottak
részére tárgyjutalmat biztosít, melynek értékét évente kell megállapítani..
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5. §
A kitüntető címet és a díjakat minden évben a Falunapi ünnepségek keretében kell átadni.
6. §
(1) A kitüntető címet és a díjakat a képviselő-testület adományozza.
(2) A kitüntető cím és a díjak adományozására javaslatot tehetnek:
a képviselő-testület tagjai
a polgármester
az alpolgármester
a jegyző
az intézmények vezetői
a történelmi egyházak képviselői
a kisebbségi önkormányzat
a „Pusztavám Község közrendjéért” díj vonatkozásában a Móri
Rendőrkapitány, a Pusztavámi Polgárőr Egyesület elnöke jogosult javaslatot
tenni.
(3) A javaslatokat minden év április 30-ig kell megküldeni a polgármester részére.
(4) A kitüntető cím adományozásával és a díjak adományozásával kapcsolatosan a
Képviselő-testület ügyrendi bizottsága állást foglal.
(5) A kitüntető cím és a díjak átadására a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza
fel.
-

7. §

(1) A kitüntető címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.
(2) A kitüntető cím visszavonását elsősorban az kezdeményezheti, aki az adományozásra
a javaslatot tette, de a javaslattételre jogosultak közül bárki.
(3) A visszavonásról a képviselő-testület dönt, egyben gondoskodik a kitüntető cím
bevonásáról.
8. §

(1) A kitüntetettekről és díjazottakról a polgármesteri hivatalban nyilvántartást kell
vezetni.
(2) A nyilvántartást kitüntető címről és díjakról külön-külön, évenkénti megbontásban
kell vezetni.

3

9. §
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell
nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei részéről. Pusztavám község Önkormányzata
Képviselő-testülete a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezésképpen az alábbi
jubileumi köszöntésekről dönt:
(1) Pusztavám Község Önkormányzata köszönti a 80., a 90., és a 100. életévüket betöltött,
Pusztavám Községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokat, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyeket.
(2) A jubileumi köszöntéssel oklevél jár.
(3) A 100. életévét betöltött személy részére ünnepség megszervezése és ajándéktárgy jár.
(4) A 80. és 90. életévét betöltött személy részére ajándéktárgy jár.
(5) A köszöntést, az oklevél és ajándéktárgy átadását ( az érintett személlyel, illetve
családjával egyeztetve ) lehetőleg a születésnapon kell átadni.
(6) A képviselő-testület a köszöntés megtartásával, az átadásokkal a polgármestert bízza
meg.
(7) A jubileumi köszöntés költségvetési előirányzatát a mindenkori költségvetésben kell
tervezni.
10. §

Az élet alapvető értelme, az emberi élet folytonossága Pusztavám Község Önkormányzata
képviselő-testülete számára kiemelt jelentőséggel bír. Ennek szellemében a gyermek érkezése
nemcsak a család, de a közösség számára is meghatározó esemény. A képviselő-testület
tisztelegve a gyermekvállalás öröme és felelőssége előtt köszönti a község területén állandó
lakóhellyel rendelkező családokban, illetve a 9. § (1) bekezdésében jelzett tv. Hatálya alá eső
családokban született gyermekeket és szüleiket.
(1) A köszöntéssel oklevél jár.
(2) Az oklevél mellett az önkormányzat a született gyermekek számára 25.000,-Ft, vissza
nem térítendő támogatást biztosít, melynek fedezetét a mindenkori költségvetésben
kell biztosítani.
(3) Az oklevelet a gyermek(ek) születését követő egy hónapon belül kell átadni a szülő(k)
részére.
(4) A (2) bekezdés szerinti támogatást a születést követő egy hónapon belül, készpénzben
kell kifizetni a szülő(k) számára.
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11. §
(1) Jelen rendelet 2009. január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezen időpontot
követően bekövetkezett események vonatkozásában kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 12/1993.(XII.22.) sz. rendelet
„Pusztavám Községért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről”,
valamint az azt módosító „Pusztavám Községért Emlékérem alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 12/1993.(XII.22.) számú rendelet
módosításáról” szóló 7/1994.(IV.28.) sz. rendelet hatályát veszti.

Pusztavám, 2008. november 26.

Merkatz László
polgármester

Bendáné Perlaki Beáta
körjegyző

A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Pusztavám, 2008. november 27.

Bendáné Perlaki Beáta
körjegyző
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