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Zánkt Község Önkormán},zatrr Képvisclő-tc§tülctónck
1/2018. (I. l9.) önkornrán},7ati rendelete

a hel"vi kitüntetés, elismerő cim alapításáról ós adományozásának rendjéríil

Zárrka Község ÓlkomárT_vzata Képviselő,testülete N{agyirronzág cimerének és zász]ajának
haszlálatáról, valamint állami kitüntetéseirő1 s7ó]ó 201], óvi CCII. tijncrly 2,1.§ (9)

bekezdésében kapott 1'elhatalmazás alapján, Magyarollszág Alaptö]-vényc 32, cikk (1) bckezdés
j) pontjában rnegllatározott í'eladatköíébcr1 cljána a következőket rendeli el:

l, ZÁNKA KÖZSFGER r kilüntelé§

1,§

(i) Zánka Község Ónkormányzata a község gazdasági és társadalni 1ejlődése, lalainint a
]akosság érdekében hosszabb időn át végzctt kicmc]kcdó tevéker,]ység elisneréséIe
ZÁNKA KöZSEGERT kitüntetést alapít.

(2) A kitüntetés általában a községben végzctt kimagasló tevékenység elismerésére szolgál, de
ki\,ételesen adonányozható a tc]cpülés érdekében kilejteit eredményes mrrnkásságéI1
n]ások lészére.

(3) A kiün|etésben elsősorban magyar állanpolgárok részcsíthetók, de külónösen kimagasló
érdcrn esetén külíijldi állarnpolgámak is adományozható.

(,1) A kitüntetésből évenként legfel,jebb 2 dalab kerülhct adományo7ásra. Az adományozó czt
a mórtókct csak kivételes alkalnakkor (pl, jcles évlbrduló) 1éphcti fui,

(5) A kitüntctós díszoklevél formájában kerül adományozásra.
(6) A kitüntetés adományozásáról szó]ó nk]e\,élnek trrilálmjr7nijr kell,

a) Zánka Község onkormányzata megie]ölését.
b) a kitúitetett nevét,
c) az adomályozást kimon(ló képviselő-testűlcti határozat szánrát, ideiét,
d) a kitüntetés indokát.
c) a Polgfumester és a Jegyző aláíIását, továbbá
t) Zárka Község Önkonnányzata pecsétjót,

(7) A kitüntetéssel ncttó 50,000,-Ft összegű pénzjutalomjár.

2. Zánka Község DíszpolgárIt kitüntető cím

2.§

(1) A diszpolgári cirn adományozásának célja, hogy Zánka Község Önkományzata kitüntetö
cítnmel ismelhesse e1 azok érdqneit. akik
a) kienelkedő közéleti, gazdasági muniásságukka1, tudonányos, niivészeti, ku]turális
tevékenl,ségükkel. maradandó életművük]<el hozzájárrrltak a kózség l§lődéséhez, vagy
b) hosszú ictőn át kiíijtett tu(lomályos vagy művészcti tevókcnysógükke] hínevet ós c]ismerést
sZereztek a telepüiésnek,
(2) Díszpolgár cíln alriak a nagyar vagy külöldi állarnpolgárnak adományrrzlrató, aki az (1)
bekeZdésbcn mcghatároZott fcltételcknek megfeie1,
(3) Díszpolgár cim évcrlkált egy alkalomlnai, ]egfeljebb egy személy részá,e adornányo7ható-
(4) A diszpolgári cím elnyerését a tliszes (múr,észi) kivitclú dlploma tanúsítja,
(5) A diplomának tailalmaznia kell:
a) az adományozott ne\,ét, lakhelyét. foglalkozását - külfijldinél az állarnpolgár,ságot,



b) aZ adoniinyozó képvisció-teslülleti ha|áIozat számát. ke]tét.
c) aZ adományozlis in(lokait.
d) a Po]gánncster 

_és 
a Jcgyzó a]áirását. továbbá

e) Zánka KóZség o1]l(ormányZata pecsótjét.
((l) Az elismeró címnel netki l00,000. Ft összegíi pólvjuta]orn jár.

3.§

Zánl(a köZség Clis7polgára.jogosult:
a) a Képviselő{estület rendes és rendki\ri]i nflvános ülésein tanácskozásijoggal részt venni,
b) a Képviseló{estület kü]ón határo7ata a]apján az Ónkonnányzatot képvisil6 clclegációban
ra:,/l \ c úi,

1.§

(]) Elhurl).,t szenrély emlékóre a köZségi kitüntctések ós elismcrések közü1 kizárólag a
Díszpotgíri ci1n adományozható, E kitüntető cim adonányozása esetál cgy .,Zánka Köziég
onkormányzata" 1'eliratta1 ellátott ernléktábla kerülhet eihelvezésre,
t2) A,, emlékl;bl! lalld]ína,,Zd
a) aZ adonányo7ott nevét. fuglalkozását.
b) az adonányozott születési és c]halálozási évét_
b) aZ adományozás indokait. és
c) az ernléktáb]a elhelyezósének évét.
(3) AZ emléktábla helyérő1 a Képviselőtestüict aZ adoniánYozás térrvét rrragába foglaló
határozatával clönt, tigyelembe véve aZ adományozott é]etutjához. rnurrkáss/rgához zánka
telcpiilésen kapcsolódó he]yszíneket, épületeket.
(,1) Az em]éktábla kihelyezésével kapcsolatos engcdélyek. hozzájárulások beszcrzésérő] a
jegyzó gondoskodik,

3. A kitüntetés ós cím adományozásának rcndje

5.§

(l) A kitüntctés vagy cír,n adornányozásár.a a település polgámestcre minden é\óe11 1'ebruár 28.
napjái8 t'elhivást tesz közzé. Az a<loműlyozásra indokolással ellátott j avas]atot tchetnek:
a) a Képviselő-testület tagjai,
b) a Képvisclő-testülct bizottságai,
c) társadalmi szelvezetck, lrelyi közösségek. intézmények,
d) Zánka kózség polgárai,
(2) A Képviselij-testúlet ü]ésére ajavaslattevóket neg keil hivni.
(3) Valamennyi kitüntetés és elismcrés adományozásáfól a Képviselő-testiilet minősitett
többségge] hoz dőntóst, mely hatáozatba belelilglalja az adomrinyorás tényét és indokait,
(,1) A Képviselő-testiilet álta1 adományozott elismerésekró] és kitüntctésekól a jegyzó
nvilvántaftást ve7et
(5) A kitüntctés, elismcrő cítn átadására nemzeti vagy állan1i ünncp kivételes csetben
rrndczlérl1 : lkrlrnlbó] rc-de,,eIl kö/.ési ünncp.eg kerctébert Lcdl sor

hclyi

(6) Az clismerést és a kitüntctő cimet vissza ]ehct vonni. ha a kitüntctett alaa érdcmtelenné
válik, továbbá lra a viselésére méitatla lá válik,
(7) Meg ke11 voruri a kitüntetést attó], akit a bíróság közügyek gyakorlásától jogcrősen elti]tott,
vagy olyan biincselekményt követett cl, amely n]iatt a kitürltetés viseléséIe méitatlanná válik.
(8) A kitünteté§ visszavonásáról a javaslattételrc jogosultak kezdeményezésére a Képviselő,
tcsfilet minősitett többséggel határ.oz,



Zánka Közsé8 onkomlán}7ata
Képviselő-tcstü]ctc

(9) A hatáIozat kibocsátásával egyidejűleg aZ elismcrés, valamint a kitünietés bevonásáról a
jegyző gondoskodik.

záró rendclkczósek

6.§

(l) Ez a rendelet 2018,.január 19, napján lép hatályba,
(2) AZ l, § (7) bekezdés rendelkczósót a folyamatban lévő eljárásokban is alkalnra7ni kcll,
(3) Hatályát veszti Zánka Kö7ség onkotmányzata Képviselő{estiileténck "Zánka Kijzségért"
és "Zánka Diszpolgára"cím alapításáról és adományozásárói szóló 10/2000, (X. 16.)

önkorrnányzati rendelete,

Zánka, 20l8. január 18,
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