Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2013. (XII. 9. ) önkormányzati rendelete
elismerések alapításáról, adományozásáról
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk. (1) bekezdés i) pontjában, valamint a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Elismerések alapítása
1. § Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi elismeréseket alapítja:
a)
„Papkesziért” Érdemérem,
b)
„Jövő reménysége” díj.
2. § „Papkesziért” Érdemérem adományozható a község gazdasági életében, a
községfejlesztésben, a község közéletében, a tudomány, a művészetek területén, az
egészségügy, oktatás, nevelés, sport területén kiemelkedő, eredményes munkát végzett élő
vagy már elhunyt személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek.
3. § „Jövő reménysége” Díj adományozható annak a 14 és 28 év közötti életkorú Papkeszi
állandó lakóhellyel rendelkező személynek, aki kiemelkedő teljesítményt nyújt tanulmányai
terén, vagy a kultúra, sport, tudomány, művészetek terén kiemelkedő teljesítményével
öregbíti Papkeszi hírnevét.
2. Az elismerések adományozásának és visszavonásának rendje
4. § (1) Az elismerések adományozását kezdeményezheti
a)
Papkeszi állandó lakcímmel rendelkező személy, vagy
b)
Papkeszi székhelyű társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény.
(2) Az elismerések adományozásáról szóló kezdeményezést az 1. mellékletben található
formanyomtatványon lehet benyújtani Papkeszi Község Polgármesteréhez zárt borítékban,
minden év május 31. napjáig.
(3) Az elismerések adományozásáról a (2) bekezdésben meghatározott határidőt megelőző
30. nappal a polgármester felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Papkeszi Kirendeltségének hirdetőtábláján, a Papkeszi Hírlapban, a település honlapján.
(4) Az elismeréseket a Képviselő-testület évente egyszer adományozza. Évente legfeljebb
kettő „Papkesziért” Érdemérem, és évente legfeljebb kettő „Jövő reménysége” Díj
adományozható.
(5) Az elismeréseket - az adományozási okiratot és érdemérmet - az évente megrendezésre
kerülő Falunap alkalmával a polgármester adja át. Ha a Falunap megrendezésére nem kerül
sor, az elismeréseket az augusztus 20-i ünnepi műsor keretében kell átadni.
(6) Az adományozási okirat és az érdemérem mintáig a 2. melléklet tartalmazza.
(7) Az adományozási okirat és érdemérem a kitüntetett halála után az örökösök birtokában
marad.
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(8) A kitüntetett nevét, fényképét, az adományozás indoklását, az adományozásról szóló
képviselő-testületi határozat számát, dátumát a „Papkeszi Községért” elnevezésű
díszkönyvbe be kell jegyezni. A bejegyzést a jegyző írja alá. A bejegyzést Papkeszi település
hivatalos honlapján is meg kell jeleníteni.
5. § (1) Az elismeréseket a Képviselő-testület határozattal visszavonja attól, aki az
elismeréssel járó tiszteletre és megbecsülésre méltatlanná vált.
(2) Méltatlanná válik az elismerésre az a személy, akit a Bíróság szándékos bűncselekmény
elkövetéséért szabadságvesztés büntetésre ítélt.
(3) Méltatlanná válik az elismerésre az a szervezet, amelyik megszűntetését törvényességi
felügyeleti jogkörben az ügyészség kezdeményezte a hatáskörrel rendelkező illetékes
bíróságnál, és a bíróság jogerős döntése alapján a szervezetet a nyilvántartásból törölték.
(4) Visszavonás esetén az adományozási okiratot és a dísztárgyat a képviselő-testület
visszavonó határozatában megjelölt határidőre a polgármesternek vissza kell adni.
(5) A méltatlanná vált kitüntetettet a „Papkeszi Községért” elnevezésű díszkönyvből a
jegyző törli.
3. Záró rendelkezések
6. § (1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének elismerések
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete.

Ráczkevi Lajos
polgármester

Dr. Takács László
jegyző

Kihirdetve: 2013. december 9.
Dr. Takács László
jegyző
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1. melléklet az elismerések alapításáról, adományozásáról szóló
23/2013. (XII. 9. ) önkormányzati rendelethez

Kitüntetési javaslat Papkeszi Község Képviselő-testülete által alapított
elismerésre
A javasolt elismerés:
…………………………………………………………………………………

A kitüntetésre javasolt adatai:
Név :
Cím2:
Levelezési cím:
1

A javaslattevő adatai:
Név :
Cím4:
Levelezési cím:
A javaslattevő indoklása: (az indoklás külön oldalon, a nyomtatványhoz csatolva,
folytatható)
3

1

Szervezet esetén a szervezet és a hivatalos képviselő neve
Szervezet esetén az alapító okiratban feltüntetett cím
3
Szervezet esetén a szervezet és a hivatalos képviselő neve
4
Szervezet esetén az alapító okiratban feltüntetett cím
2

3

2. melléklet az elismerések alapításáról, adományozásáról szóló
23/2013. (XII. 9. ) önkormányzati rendelethez

A „Papkesziért” Érdemérem
Bordó plüss anyaggal borított, selyem béléses dobozban 10 cm átmérőjű kristálygömb
Papkeszi Címerrel, „Papkesziért Érdemérem” és adományozásának éve gravírozással.
A „Papkesziért” Érdemérem adományozásáról szóló emléklap:
Sötétkék, keményfedeles plüss borítású emléklap tartó.
Belső bal oldalán: Színes Papkeszi Címer.
Belső jobb oldalán az alábbi szöveg és Papkeszi díszpecsétjével ellátva.
Emléklap minta

EMLÉKLAP
PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

……………………………..
részére
…………………………………
végzett eredményes munkájáért
- PAPKESZIÉRT érdemérmet adományozza

PAPKESZI, ……………………

…………………………….
polgármester

………………………….
jegyző
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A „Jövő reménysége” Díj
Kék plüss anyaggal borított, selyem béléses dobozban 10 cm átmérőjű kristály plakett
Papkeszi Címerrel, „Jövő reménysége” és adományozásának éve gravírozással.
A „Jövő reménysége” Díj adományozásáról szóló emléklap:
Sötétkék, keményfedeles plüss borítású emléklap tartó.
Belső bal oldalán: Színes Papkeszi Címer.
Belső jobb oldalán az alábbi szöveg és Papkeszi díszpecsétjével ellátva.
Emléklap minta

EMLÉKLAP
PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

……………………………..
részére
…………………………………
végzett eredményes munkájáért
- JÖVŐ REMÉNYSÉGE díjat adományozza

PAPKESZI, ……………………

…………………………….
polgármester

………………………….
jegyző
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