Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2009 (04.30) rendelete
Önkormányzati kitüntető cím
alapításáról és adományozásuk rendjéről.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1)
bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI.
törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Bevezető rendelkezések
1. § A Képviselő-testület Ludányhalászi közössége javára kifejtett áldozatos tevékenység,
vagy rendkívüli teljesítmény elismerésére, - amely közvetlenül vagy közvetve hozzájárult
Ludányhalászi értékeinek megőrzéséhez, rangjának emeléséhez, hírnevének növeléséhez,
illetve Ludányhalászi fejlődését elősegítő, felemelkedését előmozdító tevékenység, életmű,
vagy rendkívüli teljesítmény elismerésére „Ludányhalásziért” kitüntető címet alapítja.
2. § (1) A „Ludányhalásziért” kitüntető cím azon magánszemélyeknek, jogi személyeknek,
közösségnek adományozható, aki (amely) Ludányhalászi fejlődéséért, felemelkedésének
előmozdításáért, tartós és eredményes tevékenységet folytatott, a gazdasági, társadalmi,
szellemi élet területén kiemelkedő teljesítményével szolgálta Ludányhalászi közössége
érdekeit és javát.
(2) A „Ludányhalásziért” kitüntető cím adományozásáról szóló határozat díszoklevél
formájában, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.
(3) A díszoklevél A4-es formátumú, mely Ludányhalászi Nagyközség címerén kívül
tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselőtestületi határozat számát, a kitüntetett nevét, lakcímét/székhelyét, az adományozás
időpontját, az adományozás indokának rövidített változatát, a polgármester és a jegyző
aláírását, valamint a Képviselő-testület bélyegzőjét.
II. Fejezet
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos eljárási rendelkezések
4. § (1) A kitüntető címeket a Képviselő-testület adományozza, melyet a Képviselő-testület
nevében a polgármester ad át az adományozottnak, a falunapi ünnepség alkalmával.
(2) Az 1. §-ban meghatározott kitüntető címből választási ciklusonként – a ciklus utolsó
évében – egy adományozható.
(3) A kitüntetések indokolt esetben posztumusz is adományozhatók.

5. § (1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: a Képviselő-testület tagjai és
bizottságai, a településen működő társadalmi-, civil szervezetek, egyházak, az önkormányzat
intézményei, reprezentatív érdekképviseleti szervek, jegyző, illetve a Képviselő-testület
döntése függvényében egyéb személyek/szervezetek.
(2) A javaslattétel lehetőségére felhívást kell közzétenni a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.
(3) Az adományozás kezdeményezésére vonatkozó – a kitüntetésre méltónak tartott
személy/szervezet nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes
indokolással ellátott ismertetését tartalmazó – javaslatokat a kitüntetés átadását megelőző 90.
napig kell a polgármesternek megküldeni. A kitüntetések odaítélésének előkészítésére eseti
bizottság hozható létre.
(4) A kitüntetések adományozásával, visszavonásával járó ügyviteli, szervezési teendőket a
Ludányhalászi Nagyközség Polgármesteri Hivatal látja el, a kitüntetettekről pedig
nyilvántartást vezet.
III. Fejezet
A kitüntető címmel együtt járó ajándéktárgy
6. § (1) A kitüntetéssel ajándéktárgy jár. Az ajándéktárgy költségének és az adományozással
járó egyéb költségek összegét a Képviselő-testület, az adott évi költségvetésről szóló
rendeletében állapítja meg, fedezetét a költségvetésében biztosítja. A kitüntető címmel járó
ajándéktárgy adójogi költségvonzata az önkormányzatot terheli.
(2) A „Ludányhalásziért” kitüntető cím kitüntetésben részesült, a díszoklevéllel egyidejűleg
Ludányhalászi címerét tartalmazó, - 16 mm átmérőjű – aranyból készült tűzzománc berakású
pecsétgyűrűt kap, mely berakás közepén a címer, körben pedig „Ludányhalásziért” és az
adományozás éve felirat, valamint belső oldalán a kitüntetett neve található.
(3) A kitüntetés posztumusz történő adományozása esetén a kitüntetett 6. § (2) bekezdésében
leírt formájú de bronzból készült plakettet kap díszdobozban – plakett előlapja a kitüntetett
nevét is tartalmazza.
(4) Posztumusz elismerés adományozásakor az elismeréssel járó tárgyat az elhunyt túlélő
házastársának vagy gyermekeinek kell átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa vagy
gyermeke, akkor ebben az esetben legközelebbi élő hozzátartozói vehetik át az elismeréssel
járó tárgyat. Ha nincs az elhunyt családjában olyan közeli hozzátartozó, aki az elismeréssel
járó tárgy átvételére jogosult, a tárgyat Ludányhalászi Község Művelődési Házában és
Könyvtárában kell az elismeréshez méltó, megfelelő tárolási körülmények között elhelyezni.
(5) Az 1. § -ban meghatározott kitüntető cím közösségek részére történő adományozása
esetén a 6. § (3) bekezdése alkalmazandó.

IV. Fejezet
A kitüntetések visszavonása
7. § (1) A kitüntetéseket vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
Érdemtelen a kitüntetésre különösen az: akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény
miatt jogerősen elítélt, akit a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek gyakorlásától, aki
magatartásával sérti a jó erkölcsöt, vagy vele szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást
kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.
(2) A visszavonást elsősorban ugyanazon szervek és személyek kezdeményezhetik, akik az
adományozásra javaslatot tehetnek. A visszavonásról a javaslat alapján a Képviselő-testület
dönt, egyben intézkedik a kitüntetés bevonására.
V. Fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések
8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a „Ludányhalásziért” cím első
átadására 2010-ben kerülhet sor.
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