HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
İ
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
13/2004. (VIII. 13. )
rendelete

A helyi emlékplakett alapításáról
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képvisel ı-testülete az 1949. évi XX. törvény
44/A § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján attól a céltól vezérelve, hogy a
nagyközség szolgálatában kiemelked ı érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelel ıképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé
HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGÉRT
emlékplakettet alapít, az emlékplakett leírását a rendelet tartalmazza és ezen emlékplakett
adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következ ı rendeletben szabályozza.
1. §
(1) Hegyeshalom Nagyközségért emlékplakett adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelked ıen jelent ıs munkájával vagy egész életmő vével
hozzájárult Hegyeshalom Nagyközség fejl ıdéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) Az emlékplakett évente legfeljebb kettı fı részére adományozható.
(3) Az emlékplakettel díszoklevél jár.
2. §
(1) Az emlékplakett tulajdonosa az adományozástól kezdve viselheti a kitüntet ı címet,
valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint az emlékplakett
tulajdonosait megilletik.
(2) Az emlékplakett tulajdonosa:
a.) tanácskozási joggal részt vehet a Képvisel ı-testület ülésein;

b.) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehet ıség szerint
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;
c.) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának
tekinti.
3.§
(1) A Hegyeshalom Nagyközségért emlékplakettet az augusztus 20.- a alkalmával rendezett
ünnepségen kell átadni.
(2) Az elismerés odaítélését és átadását megelız ı eljárás lefolytatására a Képvisel ı-testület
évente el ıkészít ı munkacsoportot jelöl ki a nagyközség köztiszteletben álló polgárai közül.
Az el ıkészít ı munkacsoport 5 tagból áll, melynek vezet ıje a polgármester.

2
(3) Az elıkészít ı munkacsoport a javaslatát, a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki, a
javaslatok alapján az adományozásról a Képvisel ı-testület dönt.
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozásra esetén az emlékplakett posztumusz is
adományozható.
Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(5) A Képvisel ı-testület az elismerések odaítélésér ıl minısített többségő szavazással dönt.
4.§
(1) A Hegyeshalom Nagyközségért emlékplakett visszavonható, ha az elismerésben részesített
személy arra érdemtelenné válik.
(2) A visszavonás módjára a 3. §-ban foglalt szabályokat kell megfelel ıen alkalmazni.
5. §
(1) Az elismerésben részesített személyekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és
gondoskodik a 2. § (2) bekezdésében foglaltak betartásáról.
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves
költségvetésében kell biztosítani.
(3) A Hegyeshalom Nagyközségért emlékplakett 9 cm átmér ıjő , 0,5 cm vastag, köralakú,
bronzból készült.
A középmez ıben a nagyközség címere a római katolikus templom sziluettje, az alapító
oklevél az alapítás évével – 1995 - látható.
Az emlékplakettet kiemelkedı „Hegyeshalom Nagyközségért” felirat koszorúzza.
6. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejő leg a
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képvisel ı-testületének a 15/1996.(VII.11.) és a
10/1998.(V.21.) sz. ÖKT. rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalat, a helyi
emlékplakett alapításáról szóló 9/1995.(VI.6.) sz. ÖKT. rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyz ı a Szervezeti és Mő ködési Szabályzatban el ıírtak szerint
gondoskodik.
Hegyeshalom, 2004. augusztus 12.
Vincze Zoltán
polgármester

Dr. Gáli Péter
jegyzı

Záradék: A rendelet kihirdetése 2004. augusztus 13. napján megtörtént.
Hegyeshalom, 2004. augusztus 13.

Dr. Gáli Péter
jegyzı

