Kaskantyú Község Önkormányzatának
4/2002. (VII. 1.) számú
rendelete
a Kaskantyú községért kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1.§. (6) bekezdés a) pontja és 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
községért tevékenykedő állampolgárok munkájának elismerésére a Kaskantyú községért
kitüntetés adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I Fejezet
Kaskantyú községért kitüntetés
1.§
(1) Kaskantyú községért kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak, akik
huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, kimagasló eredményt értek el.
(2) A kitüntető cím adományozható az arra érdemes elhalt személynek (posztumusz).
(3) A kitüntetéssel járó díszoklevél külön erre a célra készül A/4.-es méretben, tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- a kitüntetést adományozó határozat számát és keltét,
- az adományozott nevét, lakcímét
- az adományozás keltét,
- a polgármester aláírását,
- a képviselő-testület pecsétjét.
2.§.
(1) Évente 1 kitüntetés és 1 posztumusz kitüntetés adományozható.
(2) A kitüntetés átadására minden évben a falunap keretében kerül sor, de a képviselő-testület
ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A kitüntetéssel a díszoklevél mellett 8. gramm súlyú arany pecsétgyűrű jár, melyre a
„Kaskantyúért” felirat és az adományozás éve kerül bevésésre.
(4) A posztumusz kitüntetésben részesültek díszoklevelet kapnak.

II Fejezet
Az adományozás rendje
3.§.
(1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, bizottságai,
valamint az önkormányzati intézmények vezetői és a helyi civil szervezetek.
(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év július 15-ig kell előterjeszteni.
(3) A kitüntetési javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(4) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult.
(5) Az adományozás eredményét a döntés után nyilvánosságra kell hozni.

III. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
4.§.
(1) A kitüntetett személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A kitüntetésekkel járó tárgyjutalom fedezetét az önkormányzat a polgármesteri hivatal
éves költségvetésében biztosítja.
5.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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