
 

 Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

8/2010. ( IV. 22.)  

számú rendelete  
a Takácsi Község Érdemrendje kitüntetés alapításáról és adományozásáról  

  
 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f. pontjában és a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Takácsi 

Község Érdemrendje kitüntetés alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A kitüntetés alapítása  
 

1.§. (1)A Takácsi Község Önkormányzata a község életében a közösség javára kifejtett 

kimagaslóan és tartósan eredményes tevékenység elismerésére TAKÁCSI KÖZSÉG 

ÉRDEMRENDJE (továbbiakban: Érdemrend) kitüntetést alapít.  

(2)Az Érdemrend odaítélése erkölcsi és anyagi elismerés, amelynek megjelenési formái: 

arany érem, díszoklevél, az Érdemrenddel kitüntettek nyilvántartására szolgáló 

díszkönyvben való rögzítés, és meghatározott összegű pénzjutalom.  

(3)Az Érdemrend odaítélése a kitüntetett részére - a 3.§. (1) bekezdésben foglaltakon kívül 

- előjogokat nem biztosít.  

(4)Az aranyérem rajzát, az adományozásról szóló díszes okirat mintáját, az Érdemrenddel 

kitüntetettek nyilvántartására szolgáló díszkönyv leírását a rendelet 1., 2., 3. számú 

mellékletei tartalmazzák.  

(5)A pénzjutalom összegét minden évben az önkormányzat éves költségvetése 

megállapításáról szóló rendelete határozza meg.  

 

 

Adományozás rendje  
 

 

2.§. (1)Az Érdemrend adományozható annak a személynek, illetve közösségnek, aki, vagy 

amely a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő 

tevékenységet végzett.  

(2)Az Érdemrendet posztumusz sem adományozni, sem visszavonni nem lehet. Nem 

minősül posztumusz adományozásnak, ha a kitüntetett személy a kitüntetése 

kezdeményezésekor életben volt.  

(3)Egy naptári évben legfeljebb 1 Érdemrend adományozható.  

(4)Az Érdemrend adományozását írásban bárki kezdeményezheti, a rendelet 4. számú 

mellékletében rögzített tartalmi elemek biztosításával.  

(5)Az adományozásra a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága/polgármester tesz 

javaslatot. Az Érdemrendet Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

adományozza.  

(6)Az Érdemrend átadására a minden év október havi ünnepi ülésén kerül sor.  

 



(7)Az Érdemrend átadására kivételesen indokolt esetben a október 15-i ünnepi ülést 

megelőzően is sor kerülhet. Az Érdemrend átadására a polgármester és az Ügyrendi 

Bizottság elnökével együtt jogosult, amelyről beszámolnak az önkormányzat 

közgyűlésének soron következő ülésén.  

 

Vegyes rendelkezések  
3.§. (1)A kitüntetett személy, illetve közösség képviselője meghívandó a képviselő-testület 

ünnepségeire és egyéb kiemelkedő rendezvényeire.  

(2)Az Ügyrendi Bizottság őrködik az Érdemrend erkölcsi tisztasága felett, beleértve a 

méltatlanság miatti visszavonásra vonatkozó javaslattétel jogát is.  

(3)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba 

 

K.m.f. 

 

Kunszt Szabolcs                                                                           Vida László Gábor 

  polgármester              jegyző 

 


