Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/1992. (X.25.) számú rendelete
a „REZI KÖZSÉGÉRT”
kitüntető cím adományozásáról

1. §
„REZI KÖZSÉGÉRT” kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek és
szervezeteknek, akik a település kulturális, egészségügyi, sport és gazdasági fejlődéséhez,
hírneve növeléséhez munkásságukkal vagy maradandó alkotásukkal hozzájárultak.
2. §
(1) A kitüntető címet Rezi Község Önkormányzata adományozza.
(2) A kitüntetés odaítéléséről a Képviselő-testület nyilvános ülésen határoz.
(3) Évenként legfeljebb három kitüntető cím adományozható.
(4) A cím adományozására javaslatot tehetnek:
a/ képviselők
b/ legalább 50 rezi lakos.
3. §
(1) A kitüntető címben részesült személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek oklevél,
plakett és 10.000,- Ft (nettó) pénzjutalom adományozandó.
(2) Az oklevélnek tartalmazni kell:
a/ az adományozás nevét,
b/ az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
c/ az adományozás jogcímét, indokait, keltét,
d/ az aláírásokat és az adományozó pecsétjét.
(3) A plakett köralakú, anyaga kerámia, átmérője 10 cm, vastagsága 0,5 cm, középen „REZI
KÖZSÉGÉRT” felirat szerepel.
(4) A kitüntető címben részesültekről nyilvántartást kell vezetni.
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(5) A jelentősebb községi ünnepségekre és rendezvényekre a kitüntetett személyeket, illetve
képviselőjüket meg kell hívni.
4. §
(1) A kitüntető címet a Képviselő-testület megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná
válik. Visszavonásra azok tehetnek javaslatot, akik az adományozást kezdeményezték. (2.
§ (4) bekezdés)
(2) A Képviselő-testület határozatát a nyilvántartásban fel kell tüntetni, és az érdekeltekkel is
közölni kell.
5. §
(1) A kitüntető cím adományozására évente két alkalommal kerülhet sor, október 23. és
március 15. alkalmával.
(2) Az adományozás tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(3) A kitüntető cím adományozásával járó ügykezelési és nyilvántartási feladatok ellátásáért a
jegyző a felelős.
(4) Az adományozással járó pénzügyi fedezetet – évente – a költségvetésben kell biztosítani.
6. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rezi, 1992. október 21.
Dr. Fedor József sk.
jegyző

Sárközy Szaniszló sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 1992. október 25.
Dr. Fedor József sk.
jegyző

