Vigántpetend

község Önkormányzata Képviselőtestületének

…./2015.(………..) önkormányzati rendelete
„Vigántpetendért Emlékérem” alapításáról és adományozásának rendjéről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének
…../2015.(…….) önkormányzati rendelete
„Vigántpetendért Emlékérem” alapításáról és adományozásának rendjéről
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§
(9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

1. §
„Vigántpetendért Emlékérem” adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy
amelyek község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet
bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, település értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.
Az emlékérem leírását, grafikai ábrázolását a rendelet 1 melléklete tartalmazza.
Az emlékérem mellé díszoklevél jár, melynek szövegét az 1 melléklet tartalmazza.
A kitüntetés posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére
az elhunyt családtagjának képviselője jogosult.
Emlékérem évente egy adományozható, augusztus 20.-ai ünnepségen, ahol azt
ünnepélyes keretek között kell átadni nyilvános polgármesteri méltatás mellett.
2. §

(1)Az elismerés odaítélésére javaslatot tehetnek a képviselők, társadalmi civil szervezetek,
lakosság. A javaslattételi "Adatlap" mintát a 2 melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt.
3.§
(1) Az elismerés nem vonható vissza.
(2) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
4.§
Ez a rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba
Nemoda István
polgármester
Kihirdetve: 2015……………….
Takács Lászlóné
jegyző

Takács Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének
…../2015.(…….) önkormányzati rendelete
„Vigántpetendért Emlékérem” alapításáról és adományozásának rendjéről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes
következményeit. A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az
alábbi tényezők vizsgálata szükséges, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:
1.A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotása lehetővé teszi, hogy Vigántpetend
közigazgatási területén belül
működő civil szervezetek, magyar vagy külföldi állampolgárok
elismerésben
részesülhessenek, akik önzetlen segítségükkel, kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak
Vigántpetend fejlődéséhez. A rendeletben foglaltaknak költségvetési hatása minimális, az
emlékérem elkészítésének költsége vetődik fel, elismerés pénzjutalommal nem jár, az
elismerés elsősorban erkölcsi.
2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet-tervezet elfogadásának
következményei nincsenek.

és

alkalmazásának

környezeti

és

egészségügyi

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe nincs.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásával elismerésében részesíthetők azok, akik a falu érdekében értéket
teremtettek, maradandót alkottak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak.
Monostorapáti, 2015. október 29.

Takács Lászlóné
jegyző
Indokolás

1.§-2§ a módosított rendelkezést tartalmazza
3.§ hatályba léptető, és hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket rögzíti

1 melléklet a …../2015.(………….)önkormányzati rendelethez

2 melléklet a …../2015.(……)önkormányzati rendelethez
JAVASLAT
a "Vigántpetendért Emlékérem" adományozására
A javaslattevő neve és tisztsége:

..........................................................

A javaslatevő természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező közösség, szervezet, jogi
személy
teljes
neve:
...................................................................................................................................
A javasolt természetes személy képviselőjének (tisztsége megjelölése), értesítési címe, elérhetősége
(telefon,
email
címe):
................................................................................................................................
A javasolt természetes személy neve:
Születési helye, ideje:
(nap)

...................................................................................

......................................................

Anyja neve:

..................................................................

Iskolai végzettsége:

..................................................................

Beosztása:

..................................................................

............. (év) .............(hó) ...........

Indoklás:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Vigántpetend, ........... (év)

................ (hó)

.....................................................
javaslattevő aláírása

........... (nap)

