LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018.(XII.19.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntető cím és elismerés adományozásának
rendjéről
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és
közösségek munkáját, akik, vagy amelyek tevékenységükkel hozzájárulnak Lövő község jó
hírnevének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a település értékeit,
ápolják és őrzik hagyományait, munkájukkal, példamutatásukkal hozzájárultak a település
fejlődéséhez.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szándékának megfelelően az alábbi
elismeréseket alapítja:
a.) „Lövő Község Díszpolgára” kitüntető cím,
b.) „Lövőért Emlékplakett” elismerés.

„Lövő Község Díszpolgára” kitüntető cím
2. §
(1) A kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a községen belül,
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. Nem adományozható díszpolgári cím annak,
aki a diktatúrák működéséhez kapcsolódó tisztséget töltött be.
(2) A posztumusz kitüntetettnek – családja beleegyezése esetén – A4 méretű emléktáblát kell
elhelyezni „Lövő Község Díszpolgára” felirattal a síremlékén.
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(3) A „Lövő Község Díszpolgára” kitüntető cím évente adományozható.
(4) A díszpolgári címmel a külön erre a célra készített díszoklevél és emléktárgy, továbbá a
köztisztviselői illetményalap háromszorosának megfelelő összegű pénzjutalom jár. A
díszpolgári cím külföldi személy részére történő adományozása során a díszoklevelet a
megadományozott saját nyelvén kell kiállítani, ha ez nem lehetséges, a díszoklevélhez hiteles
fordítást is mellékelni kell.
(5) A község díszpolgára az adományozás napjától kezdve viselheti a kitüntető címet, és
élvezi a (6) bekezdésben meghatározott kedvezményeket.
(6) A község díszpolgárát az alábbi kedvezmények, kiváltságok illetik meg:
a.) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és - lehetőség
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b.)a községben rendezett
tiszteletjegy illeti meg,

önkormányzati

szervezésű

szerint

eseményekre,rendezvényekre

c.) részt vehet a község településfejlesztési programjainak alakításában,
d.) külön döntés alapján felkérhető a községet képviselő delegáció tagjának.

„Lövőért Emlékplakett” elismerés
3. §
(1) Az elismerés azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, intézményeknek adományozható, akik/amelyek a község
fejlesztésében, a társadalmi, kulturális, szociális és gazdasági élet bármely területén hosszabb
időn keresztül kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.
(2) Az elismerés évente legfeljebb két alkalommal adományozható.
(3) Az elismerés mellé külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

Az elismerések adományozásának közös szabályai
4. §
(1) Az elismerések adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az elismeréseket évente képviselő-testület ünnepi ülésén vagy falunap keretében a
polgármester, vagy az általa felkért személy adja át.
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5. §

(1) Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, bizottságai,
a jegyző, valamint a helyi társadalmi szervezetek. A javaslatot a polgármesternél kell
előterjeszteni.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, továbbá
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, alkotás, vagy körülmény részletes
ismertetését, méltatását.

6. §
(1) Az elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az elismerésben részesített személyekről és
szervezetekről a Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) Az elismerésben részesített személyek, szervezetek nevét a Hivatal épületében elhelyezett
emléktáblán fel kell tüntetni.

7. §

(1) Nem adományozható elismerés annak a személynek, aki jogerős büntető ítélet hatálya alatt
áll.
(2) Méltatlanná válik az elismerésre az a személy, akit jogerős bírói ítélettel szándékos
bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítéltek, közügyek gyakorlásától eltiltottak, az
elismeréssel érintett szakterület vonatkozásában foglalkozástól eltiltás büntetésre ítéltek. A
méltatlanná vált személytől az önkormányzat a kitüntetést visszavonja.
(3) Az elismerés visszavonható attól a személytől, közösségtől is, aki/amely arra
érdemtelenné vált.
(4) Az elismerés visszavonására az 5. § (1) bekezdésében felsorolt személyek, szervezetek
tehetnek javaslatot.
(5) Az elismerés visszavonásáról a képviselő-testület dönt.
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