Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2011.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által adományozható kitüntetésekrıl és díjakról,
valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról
szóló 28/2007.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság
kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekrıl és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 28/2007.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (3) bekezdésének helyébe a
következı rendelkezés lép:
„(3) Ha a kitüntetésben közösség vagy csapat részesül - és tagjainak száma nem több
három fınél - akkor annak minden tagja megkapja a kitüntetéssel járó oklevelet. A
kitüntetı díjakkal együtt járó tárgyjutalomban pedig a rendelet 7. § (2) bekezdésében
és a 8. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint részesül."
2.§
A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A kitüntetett személyek és kollektívák névsorát, a Képviselı-testület döntésének,
valamint a díj átadásának idıpontját a város közéleti, havonta megjelenı lapjában, a
helyi városi televízió mősorában és az önkormányzat internetes honlapján közzé kell
tenni, és gondoskodni kell az esemény megfelelı dokumentálásáról és archiválásáról.”
3.§
A rendelet 5. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § A kitüntetésekhez járó tárgyjutalmak fedezetét az éves költségvetési rendeletben
– az adható kitüntetések számának figyelembevételével – kell meghatározni azzal,
hogy a díjak odaítélése nem kötelezı minden évben.”
4.§
A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Szécsény Városért" kitüntetı díjjal tárgyjutalom, valamint oklevél jár.
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5.§
A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A Köz Szolgálatáért" kitüntetı díjjal tárgyjutalom, valamint oklevél jár.”
6.§
A rendelet 9. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A posztumusz adományozott címmel, illetve díjjal tárgyjutalom csak a Képviselıtestület külön erre irányuló döntése alapján jár. Az adományozás tényét díszoklevélben
kell megörökíteni.”
7. §
Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba.
Szécsény, 2011. február 22.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2011. február 23.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Stayer László
polgármester

