Csurgónagymarton Község Képviselő-testülete
2/2002. (II. 27.) számú rendelete

a Község kitüntetéseinek megalapításáról és adományozásuk rendjéről
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 1.§. (16) bekezdés a. pontja alapján
Csurgónagymarton Község Képviselő-testülete az 1991.évi XXXI. tv. 7. §. (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
(1) Csurgónagymarton Község Képviselő-testülete azon személyek és közösségek elismerésére, akik a
kiemelkedő tevékenységükkel a község fejlődését szolgálták, kimagasló egyéni és csoportérdemeket
szereztek, az alábbi kitüntetéseket alapítja:
Csurgónagymarton Község Díszpolgára,
Csurgónagymarton Községért,
Csurgónagymarton Község Kultúrájáért,
Csurgónagymarton Község Sportjáért,
(2) A díjakból évente legfeljebb 1 adható ki.
Általános rendelkezések
2. §.
(1) A kitüntetéseket a község képviselő-testülete adományozza minősített többségi szavazattal.
(2) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület tagjai, a község polgárai tehetnek javaslatot.
(3) A kitüntetéseket a község hagyományos és évfordulós rendezvényei alkalmával a polgármester
adja át ünnepélyes keretek között.
(4) Neves esemény, vagy évforduló alkalmával a község polgármestere – a jelentős tevékenységet
végző személyek, vagy kollektívák részére – az eseményre, évfordulóra utalással Polgármesteri
Elismerő Oklevelet is adományozhat.
3. §.
(1) A kitüntetésben részesítettekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(2) Ugyanazon személy ugyanabban a kitüntetésben csak egy alkalommal részesíthető.
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(1) A kitüntetések pénzügyi fedezetét a községi önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
(2) Az elismerésekkel járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet melléklete tartalmazza.
(3) A kitüntetésekhez biztosítandó ajándék, díj mértéke a mindenkori minimálbér függvényében
legyen meghatározva a következők szerint:
Csurgónagymarton Díszpolgára a minimálbér 100 %-át,
Csurgónagymarton Községért kitüntetett a minimálbér 75 %-át,
Csurgónagymarton Kultúrájáért és Sportjáért kitüntetett a minimálbér 50 %-át
kapja. Az összeg után járó közterheket a község önkormányzata viseli.

(4) A kitüntetett a kitüntetés átvételét követő 15 napon belül közli a polgármesteri hivatallal, hogy
milyen adókulccsal adózik. A közlést követő 15 napon belül a jövedelemadót a polgármesteri
hivatal kincstára átutalja.
5. §.
(1) A kitüntetést vissza kell vonni attól a személytől, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.
(2) A kitüntetés visszavonható attól, aki arra érdemtelenné vált.
(3) A kitüntetés visszavonását a 2. §. (2) bekezdésében meghatározottak jogosultak kezdeményezni.
(4) A visszavonásról a javaslat alapján a képviselő-testület dönt minősített többségi szavazattal és
gondoskodik a kitüntetés bevonásáról.
CSURGÓNAGYMARTON KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA
6. §.
(1) Csurgónagymarton Község Díszpolgára cím – a község legmagasabb elismeréseként – annak a
magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely jelentős eredményt hozó
tevékenységével, vagy egész életművével országos, illetve nemzetközi hírű elismerést váltott ki,
hozzájárulva ezzel közvetlenül, vagy közvetve Csurgónagymarton fejlődéséhez, jó hírnevének
öregbítéséhez.
(2) A kitüntetés kivételes és kiemelkedő eseményhez, évfordulóhoz kötötten adható ki.
7. §.
Csurgónagymarton Község Díszpolgára kitüntetéssel a 4. § (3) bekezdésben meghatározott értékben, a
község címerével díszített aranygyűrűt és díszoklevelet kell átadni.
8. §.
(1) Csurgónagymarton Község Díszpolgára jogosult a község képviselő-testületi ülésein tanácskozási
joggal részt venni, külön felkérés alapján a községet képviselni.
(2) Csurgónagymarton Község Díszpolgára kitüntetés birtokosainak nevét és az adományozás évét a
Közösségi Ház bejáratában elhelyezett emléktáblán kell megörökíteni.
CSURGÓNAGYMARTON KÖZSÉGÉRT KITÜNTETÉS
9. §.
(1) Csurgónagymarton Községért kitüntetés azoknak a személyeknek, közösségeknek
adományozható, akik – a település fejlődését elősegítő, a haladó hagyományokat megőrző,

- 20 ápoló és gazdagító – a város szellemi, társadalmi és gazdasági életében munkásságukkal
és helyi közéleti tevékenységükkel egyéni és csoportérdemeket szereztek.
(2) Csurgónagymarton Községért kitüntetés posztumusz is adományozható.
10. §.
(1) Csurgónagymarton Községért kitüntetéssel magánszemélynek emlékplakettet, oklevelet és
ajándéktárgyat kell átadni a 4. §. (3) bekezdésben meghatározott értékben, közösség esetében a
képviselő-testület mérlegelésétől függően adható.
(2) A posztumusz kitüntetés adományozásakor az emlékplakettet és az oklevelet kell a méltatott
személy örökösének átadni.

CSURGÓNAGYMARTON KÖZSÉG KULTÚRÁJÁÉRT KITÜNTETÉS
11. §.
Csurgónagymarton Község Kultúrájáért kitüntetés azoknak a személyeknek, közösségeknek
adományozható, akik a község közművelődési, közösségi életében jelentős alkotó, szervező
tevékenységet fejtenek, fejtettek ki, ezen a területen számottevő községi, területi, megyei vagy
országos sikereket mondhatnak magukénak. Tevékenységüket a Csurgónagymartonban élő emberek
egészségéért, életkörülményeiknek javításáért, a község kultúrájáért fejtik ki.
12. §.
Csurgónagymarton Község Kultúrájáért kitüntetéssel magánszemélynek emlékplakettet, oklevelet és a
4. §. (3) bekezdésben meghatározott értékű tiszteletdíjat kell átadni, közösség esetében a képviselőtestület mérlegelésétől függően adható.
CSURGÓNAGYMARTON KÖZSÉG SPORTJÁÉRT KITÜNTETÉS
13. §.
Csurgónagymarton Község Sportjáért kitüntetés azoknak a személyeknek adományozható, akik a
település sportmozgalmában, annak irányításában és fejlesztésében kimagasló tevékenységet
folytatnak; a különböző hazai és nemzetközi versenyeken jelentős sikereket érnek el, továbbá a község
sportéletét önzetlenül, társadalmi munkásként, vagy szponzorként elősegítik.
14. §.
Csurgónagymarton Község Sportjáért kitüntetéssel magánszemélyeknek emlékplakettet, oklevelet és a
4. §. (3) bekezdésben meghatározott értékű tiszteletdíjat kell átadni, közösség esetében a képviselőtestület mérlegelésétől függően adható.
Záró rendelkezés
15. §.
Jelen rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba.
Csurgó, 2002. január 31.
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