
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének

12/2011.(VII. 18.) Önk. sz. rendelete

A kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Bihartorda  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről
szóló 1991. évi XXXI. tv. 7.§.(1) és 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Általános rendelkezések

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete azon személyek részére, akik a helyi
társadalmi, gazdasági életben a község és a lakosság javára eredményes és sikeres
tevékenységet folytattak, szakterületükön kimagaslóan eredményes munkát végeztek az alábbi
kitüntetéseket alapítja:

 Bihartordáért Emlékérem
 Bihartorda Díszpolgára
 Bihartorda Önkormányzat Nívódíja

2. §.

Az 1. §-ban felsorolt kitüntetések adományozásának feltételei:

(1) Bihartordáért Emlékérem adományozható azoknak, akik a község fejlesztése
érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, hozzájárultak
Bihartorda hírnevének öregbítéséhez, valamint átfogó életmű elismeréseként.

(2) Bihartorda Díszpolgára cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi
állampolgárnak, aki a község fejlesztése és hírnevének öregbítése érdekében
kiemelkedő munkát végzett.

(3) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A
poszthumusz kitüntető cím átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(4) Bihartorda Önkormányzat Nívódíjat adományozhat azoknak, akik a község fejlesztése
érdekében saját munkaterületükön / gazdasági, politikai, kulturális, tudományos,
művészeti, irodalmi, egészségügyi, nevelési, oktatási, közművelődési, sport és egyéb
területen / példamutató eredményes munkát végeztek.

(5) Emlékéremből évenként 1 db, Díszpolgári és Nívódíjból évenként 3 db
adományozható.



3. §.

(1) A kitüntetéseket az Önkormányzat képviselő-testülete adományozza.
(2) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:

 települési képviselők
 polgármester
 jegyző
 munkahelyi vezetők
 intézményvezetők

(3) A javaslatokat minden év július 31-ig a polgármesternek kell megküldeni.

(4) A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(5) A kitüntető címek odaítéléséről a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben,
minősített többséggel dönt minden év augusztus 20. napjáig.

4. §.

A képviselő-testület a kitüntetést minden évben augusztus 20-a alkalmából adja ki.

5. §.

(1) A kitüntetések adományozása során a díjakhoz oklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A kitüntetéseket a polgármester adj át.

6. §.

A kitüntető díjakkal pénzjutalom jár.
 Bihartordáért Emlékéremmel és Bihartorda Díszpolgára kitüntetéssel 50.000 Ft
 Bihartorda Nívódíjával 30.000 Ft.

7. §.

Közös rendelkezések

(1) A kitüntető címekkel összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében
biztosítani kell.

(2) A kitüntetésekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(3) Poszthumusz kitüntetés adományozása pénzjutalommal nem jár.

(4) A kitüntető címet a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki annak viselésére
méltatlanná válik.



8. §.

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. E rendelet
hatályba lépésével egyidejűleg az alábbi rendeletek hatályukat vesztik: 11/1992.(VI. 9.) Önk.
sz. rendelet, 9/1993.(X. 12.) Önk. sz.rendelet, 6/1993.(VI.8.) Önk. sz.rendelet, 8/1993.(VIII.
10.) Önk. sz.rendelet és a 8/2022.(VIII. 08.) Önk. sz. rendelet.

Módos Imre Petrucz Sándor
           polgármester       jegyző


