BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK
KÖZÖS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/1997. /VII. 1. / sz.
RENDELETE A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)
Módosítások: 2/2000.(II.10.) TÖR.
10/2000.(VI.29.) TÖR.
16/2004.(VI.23.) TÖR.
5/2010.(VII.1.) önkormányzati rendelet
Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
Bugaci kitüntető díjak
1. §.
A Bugaci Képviselő-testület a következő díjakat alapítja:
a./ Bugac Község Díszpolgára
b./ Bugac Községért Kitüntetés
c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja.
Bugac Község Díszpolgára
2. §.
/1/ A oklevél leírása: Díszoklevél Bugac Község címerével A/4-es formátumban.
/2/ Az adományozottak körének meghatározása :
Bugac Nagyközség érdekében helyi közszolgáltatások, településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem, kulturális, egészségügyi, közművelődési, közoktatási és sportéletben kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, továbbá Bugac tekintélyét nemcsak belföldön, hanem külföldön is emelő tevékenységért, olyan emberi magatartásért, mellyel
Bugac nagyközséget szolgálja.
Bugac Községért Kitüntetés
3.§.
/1/ A oklevél leírása: Díszoklevél Magyar Köztársaság címerével A/5-ös formátumban.
/2/ Az adományozottak körének meghatározása :
Bugac Nagyközség érdekében helyi közszolgáltatások, településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem, kulturális, egészségügyi, közművelődési, közoktatási és sportéletben kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, továbbá Bugac tekintélyét nemcsak belföldön, hanem külföldön is emelő tevékenységért, olyan emberi magatartásért, mellyel
Bugac községet szolgálja.
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4. §.
/1/ A oklevél leírása: Díszoklevél Bugac Község címerével A/5-es formátumban.
Bugac Község címerével és "Bugac Község Polgármesterének Kitüntető Díja"
felirattal, Bugac Község önkormányzat pecsétjével ellátva.
/2/ Az adományozottak körének meghatározása :
A települések érdekében kifejtett közszolgálati, egyéb szolgáltatói, oktatói- nevelői
tevékenységet végző személyek.
A Kitüntető díjak adományozása
5. §.
/1/ Bugac Nagyközség díszpolgára Bugac Nagyközség érdekében helyi közszolgáltatások,
településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem, kulturális, egészségügyi, közművelődési, közoktatási és sportéletben kifejtett kiemelkedő tevékenységéért,
továbbá Bugac tekintélyét nemcsak belföldön, hanem külföldön is emelő tevékenységért,
olyan emberi magatartásért, mellyel Bugac községet szolgálja.
/2/ A kitüntetés adományozására Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község Közös
Képviselő-testülete jogosult, javaslatok alapján 2/3-os többséggel.
/3/ A kitüntetés négyévenként egy alkalommal l főnek a mindenkori képviselő-testület
mandátumának utolsó évében adható.
/4/ A kitüntetés adományozását az átadás tervezett időpontja előtt 2 hónappal kezdeményezhetik a Közös Képviselő-testület tagjai, gazdasági szervek, intézmények, vállalatok, szövetkezetek és magánszemélyek.
/5/ A kitüntetéssel együtt jár oklevél, feliratos díszkerámia és 100 e Ft pénzjutalom.
/6/ Az oklevelet a Közös Képviselő-testület nevében a bugaci polgármester és a jegyző
írja alá.
Az oklevél tartalmazza:
- az adományozó megnevezését,
- az adományozott nevét és munkakörét,
- az adományozás megnevezését és keltezést,
- az aláírásokat, és az adományozó bélyegzőlenyomatát.
/7/ A feliratos díszkerámia műleírását a rendelet melléklete tartalmazza.
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Az eljárásra az 5. §. /1/-/7/ bekezdésében foglaltak az irányadók.
/9/2 Díszpolgári cím 2004. évben 1 főnek adományozható, így a képviselő-testület
mandátumának utolsó évében (2006. év) ezen díj nem kerül adományozásra.
Az eljárásra az 5. §. (1)-(7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
/10/7 Díszpolgári cím 2010. évben 2 főnek adományozható. Az eljárásra az 5. §. /1/-/7/
Bekezdésében foglaltak az irányadók.
5/A. §.3
Díszpolgári cím posztumusz kitűntetésként is adományozható, ilyen
esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
Bugac Községért kitüntetés
6. §.
/1/ Bugac Nagyközség érdekében helyi közszolgáltatások, településfejlesztés,
településrendezés, környezetvédelem, kulturális, egészségügyi, közművelődési,
közoktatási és sportéletben kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, továbbá Bugac
tekintélyét nemcsak belföldön, hanem külföldön is emelő tevékenységért,
olyan emberi magatartásért, mellyel Bugac községet szolgálja.
/2/ A kitüntetés adományozására Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község Közös
Képviselő-testülete minősített többséggel jogosult.
/3/ A kitüntetés adományozását az átadás tervezett időpontja előtt 2 hónappal kezdeményezhetik a Közös Képviselő-testület tagjai, gazdasági szervek, intézmények, vállalatok, szövetkezetek és magánszemélyek.
/4/4 A kitűntetés évente 1 alkalommal 2 főnek vagy gazdálkodó szervezetnek, intézménynek,
kollektívának adható.
Az adományozás történhet úgy is, hogy egy személy és vagy egy gazdálkodó szervezet,
vagy egy intézmény, vagy egy kollektíva részesül benne.
/5/ Az adományozásról a nagyközség lakosságát tájékoztatni kell a helyi sajtóban és helyben
szokásos módon - közlemény kifüggesztésével -.
A kitüntető emlékérem adományozása megismételhető, de két adományozás között legalább 2 évnek kell eltelni.
/6/5 A kitűntetéssel együtt jár oklevél, emlékérem és 25 e Ft értékben tárgyjutalom.
/7/ Az oklevelet a Közös Képviselő-testület nevében a polgármesterek és a jegyző írja alá.
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- az adományozó megnevezését,
- az adományozott nevét és munkakörét,
- az adományozás megnevezését és keltezést,
- az aláírásokat, és az adományozó bélyegzőlenyomatát.
Az érem műleírását az önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.
/8/6 Bugac Községért kitüntetés a millennium évében /2000. évben/ 4 főnek adományozható.
Az eljárásra az 6. §. /1/-/7/ bekezdésében foglaltak az irányadók.
7. §.
/1/ A kitüntetés adományozásáról szóló önkormányzati határozat egy példányát, valamint
az oklevél másolati példányát az önkormányzati rendelet irattári példánya mellett kell
őrizni.
/2/ A kitüntetett személyekről, szervekről, intézményekről a jegyző díszes kötetű albumban
nyilvántartást vezet, melyben az adományozásra vonatkozó főbb adatok szerepelnek.
Bugac Nagyközség Polgármesterének kitüntető díja
8. §.
/1/ A kitüntetés adományozásának feltételei:
Az önkormányzat hivatalának, intézményeinek azon dolgozóinak adományozható akik
a helyi közszolgáltatások a településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
kultúra, egészségügy, közoktatás és sportéletben, közigazgatásban kiemelkedő
tevékenységet fejtettek ki növelve ezzel Bugac tekintélyét.
/2/ A kitüntetés évente 2 alkalommal adományozható 2 főnek.
/3/ A kitüntetés adományozásáról a munkáltatók javaslatára a polgármester dönt.
/4/ A kitüntetéssel együtt oklevél és 10 e Ft pénzjutalom jár.
/5/ Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
Az oklevél tartalmazza:
- az adományozó megnevezését,
- az adományozott nevét és munkakörét,
- az adományozás megnevezését és keltezést,
- az aláírásokat, és az adományozó bélyegzőlenyomatát.
A kitüntető címek visszavonása
9. §.
/1/ A Közös Képviselő-testület visszavonhatja a kitüntetést attól a személytől, aki büncselekményt követ el, vagy magatartásával a kitüntetésre érdemtelenné vált.
A kizáró ok tudomására jutása után a Közös Képviselő-testület a visszavonásról intézkedik.
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közölni kell.
Záró rendelkezések
10. §.
/1/ A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet a kihirdetés napján
lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
/2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/1991. /VII. 4./ sz. önkormányzati rendelet.

Kovács György sk.
bpházi polgármester

Endre Imre sk.
polgármester
dr. Urbán József sk.
jegyző
1. sz. melléklet
Bugac Község Díszpolgára

A oklevél leírása: Díszoklevél Bugac Község címerével A/4-es formátumban.
Díszkerámia leírása: 12 cm átmérőjű kerámia Bugac címerével és Bugac Község
"Díszpolgára" felirattal.
Bugac Községért Kitüntetés
A oklevél leírása: Díszoklevél Magyar Köztársaság címerével A/5-ös formátumban.
Emlékérem leírása: köralakú 10 cm átmérőjő bronzplakett, Bugac közigazgatási területének lepke alaku mása Bugac Község felirattal, Bugac Község
önkormányzat pecsétjével.
Bugac Nagyközség Polgármesterének Kitüntető Díja
/1/ A oklevél leírása: Díszoklevél Bugac Község címerével A/5-es formátumban.
Bugac Község címerével és "Bugac Község Polgármesterének Kitüntető Díja"
felirattal, Bugac Község önkormányzat pecsétjével ellátva.
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Módosította a 10/2000.(VI. 29.) TÖR.1.§-a
Hatályba lépés: 2000. június 29.
Kiegészítette a 16/2004.(VI.23.) rendelet
Hatályba lépés: 2004. június 23.
Kiegészítette a 2/2000.(II.10.) TÖR. 1.§-a
Hatályba lépés: 2000. február 10.
Módosította a 2/2000.(II.10.) TÖR. 3.§-a
Hatályba lépés: 2000. február 10.
Módosította a 2/2000.(II.10.) TÖR. 3.§-a
Hatályba lépés: 2000. február 10.
Kiegészítette a 10/2000.(VI.29.) TÖR. 2. §-a Hatályba lépés: 2000. június 29.
Kiegészítette az 5/2010.(VII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályba lépés: 2010. július 1.

