Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete
13/2008.XII.22./ r e n d e l e t e
Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről
A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és művészeti
értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja
megvalósítani. Vannak olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok, akiknek személye vagy tevékenysége érdemében és
elválaszthatatlanul kapcsolódik a településhez. A kitüntetésekkel az önkormányzat adózni kíván e
személyeknek, kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a
település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért. Adózni kívánunk azoknak is, akik
kisebb, de a település életében mégis jelentős munkásságukkal szolgálták a közösséget. Ábrahámhegy
Község Önkormányzata azzal a céllal, hogy a közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett
személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé
„ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA
címet, valamint
„ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET”
alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben
szabályozza a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 10 § (1) c,/ pontja, valamint a 16 § (1)
bekezdése alapján.
A díszpolgári cím adományozása

(1)

1.§
„Ábrahámhegy Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő jelentőségű
munkájával vagy egész életművével mind a településen, mind pedig országosan olyan elismerést
szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó
hagyományainak gazdagításához, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Díszpolgári cím meghalt személy részére és külföldinek is adományozható.

(2)

„Ábrahámhegy Díszpolgára” cím négy év alatt egy élő személynek és egy elhunyt személynek
(posthumus) adományozható.

(3)

A díszpolgári címmel díszoklevél és „Ábrahámhegy Díszpolgára” felirattal ellátott
bronzplakett jár.

(1)

A kitüntetéssel járó bronzplakett:
Kétoldalas 100 mm átmérőjű bronzérem bőr tokban.
Az előlapon középmezőben az önkormányzat épülete. Az érem felső harmadában az
ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA felirat olvasható. A hátlapon középen Ábrahámhegy
címere van, a víz motívum továbbvezetésével. A címer a Balaton körvonallal van

2.§

kombinálva. A művész monogramja jobboldalon a perem közelében a továbbvezetett víz
motívum felett található.
(2)

A Díszpolgári Oklevélnek tartalmaznia kell:
- a díszpolgári címet kapott személy nevét, foglalkozását,
- külföldieknél az állampolgárságot,
- Ábrahámhegy község Önkormányzata megjelölést,
- az adományozás jogcímét és indokait,
- az adományozó képviselő-testület határozat számát és keltét,
- Ábrahámhegy Község Önkormányzata pecsétjét,

(3)

Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
3.§
Ábrahámhegy Díszpolgára jogosult:

(1)

A cím adományozásától kezdve az „Ábrahámhegy Díszpolgára” kitüntető cím használatára;

(2)

Az önkormányzat által rendezett vagy az önkormányzat támogatásával megvalósuló hivatalos
ünnepségek és rendezvények állandó meghívottja;

(3)

Felkérhető az Ábrahámhegy községet képviselő delegációk résztvevőjének;

(4)

Az elhunyt díszpolgárt a település saját halottjának tekinti.
4.§
A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet és
az emlékplakettet az elhunyt család képviselőjének kell átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy
az oklevelet a település Honismereti Gyűjteményében kell elhelyezni.

(1)
(2)

5.§
„Ábrahámhegy Díszpolgára” címmel kitüntetett személyek nevét a díszpolgári cím
ünnepélyes átadásakor be kell jegyezni a „Díszpolgárok Könyvé”-be.
A díszpolgárok névjegyzékbe vételéért, valamint a díszpolgárrá választás közhírré tételéért a jegyző
felelős.
6§

(1)

A Díszpolgári címre méltatlanná vált személytől a Díszpolgári cím visszavonható.

(2)

Méltatlan, érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.

(3)

A Díszpolgári cím visszavonásáról a képviselő-testület - a tudomására jutott tények, információk
mérlegelése alapján – minősített többséggel dönt.

(4)

A Díszpolgári cím visszavonására az adományozásra vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.
Ábrahámhegyért emlékérem

7§
(1)

„Ábrahámhegyért emlékérem” adományozható azoknak a polgároknak vagy közösségeknek, akik
vagy amelyek a település és lakossága érdekében, a település fejlesztésében, a társadalmi, szociális,
kulturális, oktatási, sport és a gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát
végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi, anyagi értékeinek
gyarapításához.

(2)

Évente egy kitüntetés adományozható. (Posthumus kitüntetés is adományozható).

(3)

A kitüntetéssel emlékplakett és díszoklevél jár.

(4)

Ábrahámhegyért emlékérem:

Kétoldalas 80 mm átmérőjű bronzérem bőr tokban.
Az előlapon középmezőben az önkormányzat épülete. Az érem felső harmadában az
ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉREM felirat olvasható.
A hátlapon középen Ábrahámhegy címere van, a víz motívum továbbvezetésével. A művész
monogramja jobboldalon a perem közelében a továbbvezetett víz motívum felett található.
(5)

(1)

A díszoklevélnek tartalmaznia kell:
- „Ábrahámhegyért emlékérem” kitüntetést kapott személy, közösség nevét, foglalkozását
ill. tevékenységét, külföldinél az állampolgárságot
- Ábrahámhegy Község Önkormányzat megjelölést,
- az adományozás jogcímét és indokait,
- az adományozó képviselő-testület határozat számát és keltét,
- Ábrahámhegy Község Önkormányzata pecsétjét.
8§
„Ábrahámhegyért emlékérem”-mel kitüntetett személyek, közösségek nevét az érdemrend
ünnepélyes átadásakor be kell jegyezni az Ábrahámhegyért emlékéremmel kitüntetettjeinek
Díszkönyvébe.

(2)

A kitüntetettek névjegyzékbe vételéért és közhírré tételéért a jegyző felelős.

(1)

9§
A kitüntetettek az önkormányzat és a település lakosságának megbecsülését élvezik. Az
önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre a kitüntetett személyeket meg kell hívni.
Az elismerések adományozásának rendje
10 §

(1)

„Ábrahámhegy Díszpolgára” és az „Ábrahámhegyért emlékérem”-re javaslatot tehetnek az
önkormányzati képviselő-testület tagjai, civil szervezetek képviselői, Ábrahámhegy község polgárai.

(2)

Írásbeli, indoklással ellátott javaslatot a 10. § (1) bekezdésében meghatározottak minden év március
31-ig tehetnek a polgármesternek.

(3)

„Ábrahámhegyért emlékérem” kitüntetésekről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése
alapján, a képviselő-testület minden év április hónapban minősített többségű szavazattal dönt.

(4)

„Ábrahámhegy díszpolgára” kitüntetésekről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése
alapján, a képviselő-testület minden negyedik év április hónapban minősített többségű szavazattal
dönt. Első év 2009.

(5)

A díszpolgári cím és a kitüntetések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

(6)

Az elismeréseket a polgármester adja át.
Vegyes és záró rendelkezések
11 §

(2)

A kitüntetések és díjak adományozásával együtt járó díszoklevél formájáról és konkrét tartalmáról –
az oklevelet kapó személyre vonatkozó adatok, indokolás – a polgármester dönt.

(3)

A rendeletben meghatározott kitüntetés és díj adományozásáról, valamint az esetleges
visszavonásáról szóló képviselő-testületi döntést az Ábrahámhegyi Hírmondóban, Ábrahámhegi
honlapon valamint a képújságban közzé kell tenni.
12 §

(1)

Az 5 § (1) bekezdésben szereplő „Díszpolgárok Könyve” olyan kézírásos emlék, amely az
anyakönyvekhez hasonlóan kezelendő. A „Díszpolgárok Könyvé”-nek megőrzéséről és vezetéséről a
jegyző gondoskodik.

(2)

A „Díszpolgárok Könyve” tartalmazza a díszpolgár nevét, foglalkozását illetve azon
tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben részesült, a díszpolgári cím
adományozásának évét és a díszpolgári címről döntő képviselőtestületi határozat számát.

(3)

Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a Díszpolgári cím visszavonásra kerül a díszpolgár
nevét a „Díszpolgárok Könyvé”-ből törölni kell.
13 §

(1)

„Ábrahámhegyért emlékérem”-ben részesült személyekről külön díszkönyvet kell vezetni. A
kitüntetettek bejegyzéséről a jegyző gondoskodik.

(2)

„Ábrahámhegyért emlékérem”-mel kitüntetettekről vezetett díszkönyv tartalmazza a kitüntetett
személy nevét, foglalkozását, illetve azon tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben
részesült, az adományozott kitüntetés nevét, az adományozás évét és a kitüntetésről döntő képviselőtestületi határozat számát.
14 §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Ábrahámhegy, 2008. december16.
Vella Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Ábrahámhegy, 2008. december 22.

Soltész Attila
körjegyző

