Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2004.(XI.12.) számú rendelete
az „Adásztevel Községért” kitüntetés
adományozásáról és alapítás rendjéről
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször
módosított – 1990.évi LXV.törvény 1.§. /6/ bekezdés a.)pontjában foglalt felhatalmazás alapján e
rendeletével a község érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére az alábbi kitüntetést
alapítja és az adományozásának szabályairól a következő rendeletet alkotja:
1.§.
Az „Adásztevel Községért” kitüntetés azon egyének részére adományozható, akik:
− kimagasló helyi közéleti munkát végeznek,
− a gazdasági, tudományos, kulturális élet területén a község fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez
nagymértékben hozzájárultak,
− a lakosság érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytattak.
2.§.
/1/ A kitüntetést Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többségi
döntéssel adományozza.
/2/ A kitüntetést ünnepi képviselő-testületi ülésen a polgármester adja át:
a.) Ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal – amennyiben arra érdemes személy(ek)
kitüntetéséről a képviselő-testület határozattal döntött – március 15-én,
b.) Rendkívüli esetben évfordulók és jubileumi ünnepségek esetén a kitüntetés az évforduló, a
jubileumi ünnepség időpontjában is átadható,
c.) Egyházi személy részére megítélt kitüntetés átadása valamelyik neves, egyházi ünnep
kapcsán történik,
d.) Posztomusz kitüntetés átadásának időpontja – a képviselő-testület döntése alapján –
valamelyik tárgyévi soron következő testületi ülés.
/3/ A kitüntetés testületi ülésen kívül is átadható, azonban az ünnepélyességet ekkor is biztosítani
kell.
/4/ A kitüntetés testületi ülésen kívüli átadásához képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
3.§.
A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:
a településen élő magánszemély,
− települési képviselő-testületi tag,
− civil, vagy gazdálkodó szervezet.
−

4.§.
/1/ A kitüntetéssel egy lapból álló ezüstplakett jár, átmérője 50 mm. Előoldalán Adásztevel Község
címere, mérete 40 mm, és a szélén félkörívben az „Adásztevel Községért” felirat. Hátsó lapján az
adományozott neve és az adományozás évszáma. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

-2/2/ A kitüntetett részére Emléklapot kell kiállítani, amely tartalmazza:
− Adásztevel Község Önkormányzata megjelölést,
− a kitüntetett nevét,
− az adományozást kimondó képviselő-testületi határozat számát és időpontját,
− a kitüntetés indokát,
− az aláírásokat,
− Adásztevel Község Önkormányzata pecsétjét.
/3/ Az Emléklapot a polgármester és a körjegyző írja alá.
5.§.
A kitüntetés és az arról kiállított Emléklap megvonható attól, aki annak birtoklására érdemtelenné
vált.
A megvonást a 3.§-ban felsoroltak kezdeményezhetik, s arról a képviselő-testület dönt.
6.§.
/1/ E rendeletben adományozott kitüntetés adományozásáról a körjegyző nyilvántartást vezet.
/2/ A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:
− sorszám,
− név, lakcím,
− foglalkozás,
− adományozás időpontja,
− adományozás indokolása,
− képviselő-testületi határozat kelte és száma,
− megjegyzés.
/3/ A beérkezett javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az írásban benyújtott
javaslatoknak tartalmazniuk kell a jelölt rövid életútját, tevékenységét és az adományozásra
irányuló határozati javaslatot.
7.§.
E rendelet kihirdetése napján lép életbe.
Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Adásztevel, 2004. november 10.

Fodor Béla
polgármester

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Adásztevel, 2004.november 12.
Pappné Szóka Lilla
körjegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2004.november 15-i nyilvános ülésének
3.)
napirendi pontjához
Tárgy: „Adásztevel Községért” cím adományozásáról döntéshozatal

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Kocsis Zoltánné, a helyi általános iskola tanítója 2004.november 19-én nyugállományba vonul.
1974.szeptember 1-től kezdve a Körzeti Általános Iskola Adászteveli Tagiskolájának tanítója.
1976.november 1-től a tagiskola iskolavezetőjévé nevezték ki. 1991.január 15-től az önállóan
működő Adászteveli Általános Iskola és Óvoda igazgatójává választják.
Ezen tevékenységet 1994.július 31-ig látja el. 1994.augusztus 1-től újból pedagógusként, tanítóként
oktatja, neveli a falu gyerekeit. Munkáját lelkiismeretesen, mindig tudása legjavát adva végzi.
Tanórán kívüli munkából is aktívan kiveszi részét szakkörök, nyári táborozások alkalmával.
Kulturális rendezvények szervezésében mindig az élen halad.
Dr. Kocsis Zoltánnénak a több mint három évtizedes példamutató, eredményes, településünk
fejlődését szolgáló munkálkodása elismeréseképpen mint magánszemély és mint a települési
önkormányzat tagja is, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy számára nyugdíjbavonulása
alkalmából az „Adásztevel Községért” kitüntetést adományozza.
Javaslom a Testületnek továbbá, hogy a kitüntetés testületi ülésen kívül, Dr. Kocsis Zoltánné
búcsúztatására szervezendő ünnepség keretében kerüljön átadásra.
Határozati javaslat:
Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testület
Dr. Kocsis Zoltánné sz. Vizi Matild (szül.: Adásztevel,
1947. november 19., an.: Takács Matild) Adásztevel, Árpád
u. 116. szám alatti lakos részére Adásztevel község
érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége, kimagasló
helyi közéleti munkálkodása elismeréseképpen számára
nyugdíjbavonulása alkalmából az
„Adásztevel Községért” kitüntetést adományozza.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
kitüntetés átadásáról ünnepélyes keretek között, képviselőtestületi ülésen kívül, Dr. Kocsis Zoltánné nyugdíjbavonulása alkalmából szervezendő ünnepség keretén belül
gondoskodjon.
Határidő: 2004.november 19.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselőket javaslatom megvitatására.

Adásztevel, 2004.november 11.

Fodor Béla
polgármester

