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a Nagyoroszi Községért elismerő cím 
adományozásának rendjéről 

 
 
 

 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 1.§. (6) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 
1991. évi XXXI. tv. 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján attól a céltól vezérelve, hogy a helyi 
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és 
vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket 
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé Nagyoroszi Községért 
kitüntetést alapít, s ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő 
rendeletben szabályozza:  
 
 

 
1.§. (1) Nagyoroszi Községért emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, 
   személyek csoportjának, társadalmi, vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy 
   amelyek a község fejlesztésben, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet  
  valamely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a  
  község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 
 

(2) Nagyoroszi Községért Emlékérem évente legfeljebb három alkalommal 
adományozható, melyet ünnepélyes keretek között (falugyűlésen, falunapon, 
majálison) kell átadni. 

 
(3) Abban az évben, melyet megelőző évben az Emlékérem nem került kiadásra, 

legfeljebb öt alkalommal adományozható. 
 
(4) A Nagyoroszi Községért Emlékérem mellé díszoklevél jár. 
 
(5) Az Emlékérem 50 mm átmérőjű bronz bevonatú, melynek egyik oldalán 

babérkoszorúban elhelyezett község címere, másik oldalán a Nagyoroszi 
Községért felirat található. 

 
 
2.§. (1) Nagyoroszi Községért elismerés adományozására javaslatot tehetnek: 

- a képviselő-testület tagjai 

- a képviselő-testület bizottságai 

- önkormányzati intézmények, civil szervezetek 

- állampolgárok 
 

(2) A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt. 
 



 
 

 
3.§. (1) A Nagyoroszi Községért Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített  

 személy arra érdemtelenné válik. 
 

(2) Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 
eltiltott. 

 
(3) A visszavonásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

 
 
4.§. (1) Az elismerésben részesített személyekről, vállalkozásokról a Körjegyzőség  

 nyilvántartást vezet. 
 

(2) Az elismerő cím költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani. 
 
 
5.§. Ez a rendelet 2008. június 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

        Hornyák Endre      dr. Varga Tibor 
  polgármester               körjegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: 2008. május 13. 
 
         dr. Varga Tibor 
               körjegyző 


