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LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 
20/1994.(X.24.) számú önkormányzati rendelete 
a Lakitelekért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről. 
 
 
Lakitelek Önkormányzata attól a célból vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában 
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben 
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa 
példaként a jelen és utókor elé, 
 

LAKITELEKÉRT EMLÉKÉRMET 
 
Alapít, s ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő 
rendeletben szabályozza. 
 
 

LAKITELEKÉRT EMLÉKÉREM 
 

1. § 
 
/1/ Lakitelekért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek 
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek Lakitelek 
település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, és gazdasági élet bármely 
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit 
növelő, maradandó eredményeket értek el. 
 
/2/ A Lakitelekért Emlékérem 50 mm átmérőjű kör alakú bronz plakett, egyik oldalán 
Lakitelek domborműves kialakítású címerével, másik oldalán domborított kivitelű 
LAKITELEKÉRT felírattal. A LAKITELEKÉRT felírat alatt vésett számokkal fel kell 
tüntetni az adományozás évét. 
Az Emlékérem díszdobozban helyezendő el, és adandó át. 
 
/3/ A Lakitelekért Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható. 
 
1/4/ Lakitelelekért Emlékérem mellé a posztumusz kitüntetés kivételével  a köztisztviselői 
illetményalap 6-szoros szorzatának megfelelő pénzjutalom és díszoklevél jár, amely 
díszoklevelet el kell látni Lakitelek Önkormányzat dombornyomású pecsétjével. 
A díszoklevelet a polgármester írja alá. 
 

AZ ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 
 

2. § 
 
2(1) A Lakitelekért Emlékérmet a március 15-i ünnepség keretében kell átadni.  
3 (2) A javaslatokat a polgármester által megjelentetett hirdetményszerinti határideig kell 
Lakitelek Polgármesterének megküldeni, amely javaslatokat a Képviselő-testület Kulturális, 
                                                 
1 Módosította az 5/2008. (III.12.) rendelet. Hatályos 2008. március 12-től. 
2 Módosította a 3/2008. (II. 14.) rendelet 3. §, hatályos 2008. február 14-tól. 
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Oktatási és Sport Bizottsága véleményezi és előterjesztést készít a Képviselő-testület soron 
következő ülésére. 
 
4/3/  Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. Akadályoztatása esetén ezen szabálytól el lehet térni. 
 
5/4/ A Képviselő-testületet az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt. 
 

 
AZ ELISMERÉS VISSZAVONÁSA 

 
3. § 

 
/1/ A Lakitelekért Emlékérem elismerés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy 
arra érdemtelenné válik. 
 
/2/ Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. 
 
/3/ A visszavonás módjára a 2. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

4. § 
 

/1/ Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartást díszes kötésű nagy alakú /A-3-as méretű/ 
emlékkönyvben kell vezetni, feltüntetve az elismerésben részesített személy /szervezet/ nevét, 
az adományozó határozat számát és időpontját, természetes személy esetén születésének 
helyét és időpontját, valamint 6x9 cm méretű fotón megjelenő arcképét. 
Az elismerés esetleges visszavonására „megjegyzés” címszó alatt kell utalni a visszavonó 
határozat számának és keltének a feltüntetésével. 
 
/2/ Az elismerés költségeinek fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani. 
 
5. § 
 
Ezen rendelet 1995. január  1. napján lép hatályba, és kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Lakitelek, 1994. október 21. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
3 Módosította a 3/2008. (II. 14.) rendelet 3. §, hatályos 2008. február 14-tól. 
4 Módosította a 3/2003./I.29./ számú önkormányzati rendelet 2.§.-a. Hatályos 2003. január 29-től. 
5 Módosította a 3/2003./I.29./ számú önkormányzati rendelet 2.§.-a. Hatályos 2003. január 29-től. 
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              Anka Balázs sk.                                                     Dr. Albrecht Sándor sk. 
                polgármester                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


