Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2005. (VI.30.) rendelete
“Annavölgy Községért” kitüntetés alapításáról
Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján az
“Annavölgy Községért” kitüntetés) alapításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a
helyi közösség szolgálatában kiemelkedı érdemeket szerzett személyeket méltó
elismerésben részesíthesse, “Annavölgy Községért” kitüntetést (továbbiakban:
kitüntetés) alapít.

2. §
(1) Annavölgy Községért kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedı tevékenységével, vagy egész életmuvével
jelentıs mértékben hozzájárult a település fejlesztéséhez, szellemi életének,
közéletének alakításához, idegenforgalmi kapcsolatainak szélesítéséhez.
(2) A kitüntetéssel külön erre a célra készített díszoklevél jár.
(3) A díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- a kitüntetést adományozó határozat számát,
- az adományozás tényét, indokait,
- az adományozott nevét,
- az adományozás keltét,
- a polgármester és a jegyzı aláírását,
- az önkormányzat pecsétjét.
(4) A kitüntetésben részesítettekrıl a (3) bekezdéssel megegyezı tartalommal, a
díszes kivitelő, “Annavölgy Községért Kitüntetésben Részesítettek Könyve”- ben kell
nyilvántartást vezetni, ahol minden bejegyzést a polgármester és a jegyzı hitelesít.

3. §

(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
- a polgármester
- a települési képviselı
- a képviselı-testület bizottsága
- helyi intézmény és civil szervezet vezetıje.
(2) A javaslatot 2005. évben június 30. napjáig, ezt követıen minden év május 31.
napjáig lehet a polgármesterhez benyújtani.
(3) Az elismerés odaítélése a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.
(4) Évente 1 db kitüntetés adományozható.
(5) A kitüntetés az évenként megtartandó Annavölgyi Falunapok alkalmával rendezett
ünnepségen kerül átadásra.
(6) A kitüntetés adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át.
(7) Amennyiben elhunyt személy részére történik a kitüntetés adományozása, úgy az
oklevelet a család képviselıjének kell átadni.

4. §
(1) A kitüntetésben részesítettek névre szóló meghívást kapnak az önkormányzat által
rendezett hivatalos ünnepségekre, a település életében kiemelkedı jelentıségő
rendezvényekre.
(2) A kitüntetést vissza kell vonni attól az elismerésben részesített személytıl, akit a
bíróság a közügyek gyakorlásától jogerısen eltiltott.

5. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Annavölgy, 2005. június 30.
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