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rendelete
kitüntető cím, elismerés alapításáról és adományozásáról

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 1. § 6. a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §
(1) Székkutas  Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  község társadalmi,  kulturális  és 
művészeti élete területén kimagasló eredményeket elért közösségek, civil szervezetek illetve 
egyének elismerése céljából kitüntető címet, elismerést alapít.

(2) Kitüntető cím:
a.) Székkutas Kiváló Civil Szervezete

(3) Elismerés
a.) Murgács Kálmán emlékplakett

2. §
(1) Az 1. § (2) bekezdésben szereplő kitüntető cím annak a közösségnek adományozható, akik 
tevékenysége  a  községhez  kötődően  kiemelkedő  jelentőségű,  tartósan  magas  színvonalú 
munkateljesítménnyel  elismerést  szereztek,  közösségi  magatartásukkal,  a  község  helyi 
rendezvényeinek  szervezésével,  hozzájárultak  Székkutas  jó  hírnevéhez;  valamint  a  község 
lakosságát érintően maradandó értéket közvetítenek.

3. §.
(1) Székkutas Kiváló Civil Szervezete elismerésből évente egy adományozható.

(2) A kitüntető címre a polgármester,  illetve bármely települési  képviselő javaslatot  tehet, 
minden év február 15-ig.

(3) A kitüntető cím átadására a március 15-i nemzeti ünnep helyi megemlékezésére szervezett 
ünnepi alkalomkor kerül átadásra.

4.§
(1) A kitüntető cím éremből és díszoklevélből áll.

(2)  Az érem díszdobozban:  „Székkutas  Kiváló  Civil  Szervezet”  – dátum felirattal  készül, 
feltüntetve az adományozó önkormányzat nevét és címerét.



5. §
(1)  Az  1.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  „Murgács  Kálmán  Emlékplakett”  –  tel  az 
önkormányzat  annak  az  egyénnek  vagy  közösségnek  a  munkáját  ismeri  el,  aki  népzenét 
előadó műsorával, tevékenységével hozzájárul a Murgács Kálmán műveinek bemutatásához, 
hírnevének növeléséhez.

6.§
(1) Az elismerésből évente legfeljebb 2 adható.

(2) Az elismerésre a polgármester illetve bármely települési képviselő, vagy civil szervezet 
javaslatot tehet, minden év június 30. napjáig.

(3) Az elismerés átadására minden év december 31-ig, községi szintű kulturális rendezvény 
keretében kerül sor.

7.§
(1) Az elismerés éremből és díszoklevélből áll.

(2)  Az  érem  díszdobozban:  „Murgács  Kálmán  Emlékplakett”  –  dátum  felirattal  készül, 
feltüntetve az adományozó önkormányzat nevét és címerét.

8. §
(1) A kitüntető címek és elismerések adományozását az önkormányzat közzéteszi.

(2) A címek, elismerések nyilvántartását az önkormányzat hivatala végzi.

9.§
(1) A kitüntető címet és elismerést vissza kell vonni attól, aki annak viselésére érdemtelenné 
vált, attól a személytől, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott.

10. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Varga Sándor Hunyák Zsuzsanna
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2010. február 12.
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jegyző


