Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/1998. (IV. 16) sz. rendelete
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati elismerések alapításáról, odaítéléséről és az adományozás eljárásáról az alábbi
rendeletet alkotja.
I.
Általános rendelkezések
1. §
Zalaháshágy község Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek,
szervezetek és közösségek munkáját, akik (amelyek) tevékenységükkel hozzájárultak
Zalaháshágy község fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez, akik (amelyek) kiemelkedően és
maradandóan gazdagították a község gazdasági, társadalmi, kultúrális és egyéb értékeit.
Zalaháshágy község Képviselőtestülete által adományozható elismerési formák:
- "Zalaháshágy község Díszpolgára" kitüntető cím
- "Zalaháshágyért" kitüntető cím
- "Zalaháshágy" emlékérem
2. §
"Zalaháshágy község Díszpolgára"
kitüntető cím
(1) Zalaháshágy község Önkormányzatának Képviselőtestülete a "Zalaháshágy község
Díszpolgára" legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntető címet adományozhatja azon
személyek számára, akik hosszú időn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, kultúrális,
művészeti élet területén maradandó alkotásukkal emelték vagy elősegítették a község
fejlődését, előrehaladását.
(2) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(3) Évente egy díszpolgári cím adományozható.
(4) A díszpolgári cím odaítélésére a képviselőtestület tagjai, állandó bizottságai, a községben
működő társadalmi szervezetek, egyház vezetője vagy legalább 100 zalaháshágyi állandó
lakos tehet javaslatot.
(5) A (4) bekezdésben felsoroltak által tett javaslatot a polgármester terjeszti az
adományozásról döntést hozó képviselőtestület elé.
A díszpolgári cím adományozásához a képviselő-testület egyhangú döntése szükséges.

(6) A kitüntetett Zalaháshágy község címerével díszített oklevelet és "Zalaháshágy község
Díszpolgára" feliratot és községcímert tartalmazó ezüst emlékplakettet, továbbá a község
címerével ellátott arany pecsétgyűrűt vehet át a képviselőtestület ünnepi ülésén, adott év július
4-én.
A pecsétgyűrű 14 karátos és 9 gramm súlyú.
(7) "Zalaháshágy község Díszpolgára" kitüntető cím posztumusz adományozása esetén a
kitüntetéshez a tárgyjutalom az elhunyt özvegyének kerül átadásra, amennyiben ö sem él,
gyermekeinek.
(8) A kitüntetett megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így:
a., a község által rendezett hivatalos ünnepségekre, számára fenntartott hely biztosításával,
meg kell hívni,
b., tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein,
c., külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,
d., elhalálozása esetén díszsírhely illeti meg,
e., nevét, életrajzát és tevékenységét a "Zalaháshágy község Díszpolgárai" című díszes
kivitelű emlékkönyvben fel kell tüntetni.
3. §
"Zalaháshágyért" kitüntető cím
(1) "Zalaháshágyért" kitüntető cím adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek,
közösségnek, aki (amely) a község fejlesztésében, környezete védelmében, a község
művészeti, kultúrális, oktatási és sport életében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a
község önkormányzatában vagy közigazgatásában, a közösségi élet fejlesztésében magas
színvonalú, kiemelkedő munkát végzett.
(2) A kitüntetésből évente legfeljebb 4 adományozható.
(3) A kitüntető cím odaítélésére a képviselőtestület tagjai, állandó bizottságai, a községben
működő társadalmi szervezetek, egyház vezetője vagy legalább 70 zalaháshágyi állandó lakos
tehet javaslatot.
(4) A (3) bekezdésben felsoroltak által tett javaslatot a polgármester terjeszti az
adományozásról döntést hozó képviselőtestület elé.
A kitüntető cím adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(5) A kitüntetett Zalaháshágy község címerével díszített oklevelet, valamint "Zalaháshágyért"
feliratot és községcímert tartalmazó ezüst emlékplakettet vehet át a polgármestertől adott év
július 4-én.
(6) A kitüntetettet a község által rendezett ünnepségekre, rendezvényekre meg kell hívni.

4. §
"Zalaháshágy" emlékérem
(1) "Zalaháshágy" emlékérem adományozható azon zalaháshágyi állandó lakosok részére,
akik a II. világháborúban katonaként harcoltak, illetve hadifogságba estek, valamint
Zalaháshágy község első demokratikusan választott polgármesterének.
(2) Az adományozottak emlékérmet, és az adományozásról szóló, Zalaháshágy község
címerével díszített oklevelet vehetnek át a község polgármesterétől a községnév 100.
évfordulója alkalmából megrendezett zászló- és címeravatás keretében.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott emlékérem tartalmazza:
- felül félkörívben: "Zalaháshágy" nevet
- középen: Zalaháshágy község címerét
- alul félkörívben: "1898-1998" évszámokat
5. §
Közös rendelkezések
(1) Nem adományozható kitüntető cím, illetve díj azon személyek részére, illetve a
méltatlanság esetére megállapított eljárást kell alkalmazni azzal szemben, akit jogerős
fegyelmi határozat vagy büntető ítélet elmarasztal.
(2) Az elismerő címek és díjak adományozását, illetve azok esetleges visszavonását a helyben
szokásos módon, illetve a kábel-televízióban közzé kell tenni.
(3) A kitüntető címekkel és díjjal összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében
kell biztosítani.
(4) A rendeletben meghatározott formában elismert személyekről a Hivatal nyilvántartást
vezet.
(5) A kitüntető cím egy személynek, szervezetnek, közösségnek csak egyszer, a kitüntető díj
többször is adományozható.
(6) Ha a kitüntetett, díjjal jutalmazott személy, szervezet, egyesület, közösség méltatlanná
válik az elismerő cím viselésére, annak visszavonására az adományozásra vonatkozó eljárási
szabályokat kell alkalmazni.
6. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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