Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(VI.23.)
rendelete „Rábakecöl Községért Emlékérem” kitüntetés alapításáról és
adományozásának rendjéről
Rábakecöl Község tisztelettel és megbecsüléssel adózik azon kiemelkedő érdemeket szerzett
hazai és külföldi személyeknek, akiknek Rábakecöl Községhez kötődése megtiszteltetést
jelent, illetve akik életművükkel, tevékenységükkel dicsőséget szereztek a községnek,
elősegítették fejlődését, értékeinek gyarapítását, hozzájárultak a róla alkotott kép kedvező
kialakításához.
Az elismerés kifejezése érdekében Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában,
valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A kitüntetés alapítása
1. §
(1) Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Rábakecöl Községért
Emlékérem” kitüntetést alapít.
(2) „Rábakecöl Községért Emlékérem” kitüntetés adományozható azon természetes
személyek részére, akik a település fejlesztése, gyarapítása érdekében tartósan és
többször kiemelkedő munkát végeztek.
(3) A kitüntetés az arra méltó személyek részére haláluk után is adományozható.

A kitüntetés adományozása
2. §
(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek az állampolgárok, a bejegyzett
politikai pártok, társadalmi és érdekképviseleti szervek, civil szervezetek, egyházak,
intézmények, polgármester, valamint az önkormányzati képviselők.
(2) A kitüntetés adományozása zárt ülésen, a polgármester előterjesztése alapján, az
érdemeket méltató határozattal történik.

3. §
(1) A „Rábakecöl Községért Emlékérem” átadására évente a hagyományos Falunapi
ünnepség keretében kerül sor.
(2) Indokolt esetben, kivételesen a képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltekinthet, és más időpontban is élhet e jogával.
(3) A kitüntetettek – évente maximum 2 fő – emlékérmet kapnak. A kitüntetést a
polgármester adja át.
(4) A kitüntetés elhalt személy részére történő adományozásakor az emlékérmet az elhalt
családja képviselőjének, illetve örökösének kell átadni.
(5) A kitüntetés adományozásával kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási teendőket a
jegyző látja el.

(6) A kitüntetettek a képviselő-testület és a község lakosságának tiszteletét és
megbecsülését élvezik, ezért őket a képviselő-testület által rendezett hivatalos
ünnepségekre meg kell hívni.

A kitüntetés visszavonása
4. §
A kitüntetést a képviselő-testület indokolt határozattal visszavonhatja attól, aki a
megbecsülésre méltatlanná vált. Az eljárásra a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az
irányadók.

Záró rendelkezés
5. §
Ezen rendelet 2009. június 23-án lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2009. június 23-án megtörtént.

Rábakecöl, 2009. június 23.

Dr. Gál László
jegyző
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