LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 166-8/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 23-án
(csütörtök) 19.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház tárgyaló terme

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Nagy Károly alpolgármester
Orbán Kálmán, Bogdán István, Varjúné Fodor Edit, Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota és
Zámbó Mária képviselők
Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Lakatos Adrienn

Nagy Károly alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§. (9) bekezdése,
alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 8
képviselőből 7 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Lesenceistvánd Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak
szerint állapít meg:
NA P I R E N D :
1.) „Lesenceistvándért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Nagy Károly alpolgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirend tárgyalására.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) „Lesenceistvándért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Nagy Károly Lesenceistvánd Település alpolgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Nagy Károly alpolgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag a képviselő-testületi tagoknak kiküldésre
került. A „Lesenceistvándért” kitüntetés alapítására azért volna szükség, hogy a településen végzett
kiemelkedő munkáért valamilyen módon köszönetet tudjon mondani a képviselő-testület. A jegyző
asszonnyal történt egyeztetés, valamint egyéb helyekről történő információszerzés után, az idő rövidsége
miatt a kiküldött anyagban szereplő információk szerint javasolta a rendelet megalkotását. Megkérdezte a
képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy tudomása szerint az említett kitüntetés a településen
már meglévő dolog.
Nagy Károly alpolgármester: A kitüntetés ebben a formában nem létezik.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy évekkel ezelőtt a képviselő-testület határozatot
hozott, hogy a falunap keretében a településért aktívan dolgozókat kitünteti, jutalmazza. Ez a jutalmazás a

korábbi években is működött, évente minimum egy személy kapta, előfordult azonban, hogy két személy,
vagy szervezet részesült kitüntetésben. Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, hogy az Önkormányzat
van-e olyan helyzetben, hogy 50 mm átmérőjű nemes fémből készült emlékérmet hozzon létre, valamint
100.000,- Ft pénzjutalmat adjon.
Nagy Károly alpolgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a képviselő-testület azért ült össze,
hogy ezt a kérdést megvitassa.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a meglévő kitüntetést, jutalmat tisztességesnek tartja.
Csekély pénzzel jár ugyan, de aki megkapja, az mindig nagyon örül neki. Az előterjesztésben olvasható
100.000,- Ft-os pénzjutalmat rongyrázásnak tartja.
Bogdán István képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az emlékérem készítésével
egyet ért, azonban az anyagi részt túlzásnak tartja.
Nagy Károly alpolgármester: Az elhangzottak alapján megállapította, hogy az előterjesztésben
olvasható 100.000,- Ft-os pénzjutalommal a képviselő-testületi tagok nem értenek egyet.
Zámbó Mária képviselő: Nem kifogásolta a pénzjutalmat. Elmondta, hogy ő is örül, ha munkáját
nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is elismerik. Véleménye szerint ez az összeg nem sok.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és
1tartózkodással – alakszerű határozathozatal nélkül – döntött a pénzjutalom eltörléséről.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Az eddig elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselőtestület alapít egy kitüntetést „Lesenceistvándért”. Megkérdezte, hogy a korábbi elismerés, melyet
kulturális tevékenységért adott a képviselő-testület, megmarad-e. Egymás mellett fog működni a két fajta
kitüntetés?
Nagy Károly alpolgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a településen a korábbi években is
elismerték a kulturális tevékenységet. Ez a falunap keretében zajlott és évente 2 személy, vagy szervezet
kapta. Azonban erről a képviselő-testület rendeletet nem alkotott, szabályozva semmilyen formában
nincs. A falunap előtt képviselő-testületi ülésen határozattal döntött a testület az elismerésre javasolt
személyekről, szervezetekről. Elmondta továbbá, hogy a két kitüntetés egymás mellett is működhet, egyik
nem zárja ki a másikat. A „Lesenceistvándért” kitüntetés magasabb elismeréssel jár, mint a kulturális
kitüntetés.
Orbán Kálmán képviselő: Véleménye szerint nem lenne kötelező évente adni a „Lesenceistvándért”
kitüntetést. Időkorlátot kellene meghatározni.
Zámbó Mária képviselő: Elmondta, hogy a kitüntetés adományozására kikötésként az évente legfeljebb
egy alkalmat lehetne meghatározni. A településen nem biztos, hogy minden évben lesz olyan ember, vagy
szervezet, akit ki lehet tüntetni. Nem kötelező, hanem adható.
Nagy Károly alpolgármester: Az előterjesztésben felvázolt pontokon változtatni lehet, azonban a
rendeletnek meg vannak a kötelező elemei. El kell dönteni, hogy a rendelet létrehozásával foglalkozzon-e
a képviselő-testület, illetve, hogy a rendelet milyen pontokat tartalmazzon. Ismertette a rendelet-tervezet
pontjait. Javasolta, hogy emlékérmet írjon a rendeletben. Az ára 12.000,- Ft. Az első oldalán
„Lesenceistvándért” felirat szerepel, másik oldalán a kitüntetett neve, évszám és címer szerepel.
Bogdán István képviselő: Javasolta a rendelet létrehozását, az emlékérmet. A pénzjutalmat nem
javasolta, véleménye szerint az erkölcsi elismerés többet ér a pénzjutalomnál.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Véleménye szerint az ezüst emlékérem dísztokban, oklevéllel együtt
erkölcsi elismerésként megfelelő. A pénzjutalmat nem támogatja.
Nagy Károly alpolgármester: Rátért a kitüntetés adományozásának gyakoriságára. Megkérdezte a jelen
lévő képviselőket, hogy az évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható mondat a rendeletben
szerepelhet-e.
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Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy véleménye szerint a rendeletben a következő mondat
volna megfelelő: A kitüntetés évente adományozható. A legfeljebb ne legyen benne.
Nagy Károly alpolgármester: Véleménye szerint az eredeti mondat tartalmazza azt is, hogy egy
kitüntetés adományozható, illetve azt is, hogy legfeljebb évente. A kitüntetés adományozására a
képviselő-testület jogosult. Véleménye szerint a lakosságnak is javaslattételi lehetőséget kell biztosítani.
Zámbó Mária képviselő: Elmondta, hogy Tapolca városában közzé teszik a helyi újságban, hogy
javaslatot lehet tenni, erre határidőt állapítanak meg. A beérkezett javaslatokat a képviselő-testület elé
terjesztik, majd a testület dönt. Javasolta, hogy Lesenceistvándon is hasonló elven működjön.
Nagy Károly alpolgármester: Az elhangzottaknak megfelelően javasolta, hogy a lakosság is
terjeszthessen elő javaslatot. Megköszönte a képviselő-testület aktív részvételét. Megállapította, hogy a
testület a pénzjutalom eltörlésén kívül elfogadta az előterjesztett rendelet-tervezetet.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
1tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
9/2009. (VII .27.) Kt. rendelet
„Lesenceistvándért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (1) bekezdés f./ pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. §. (6) bekezdésének a./ pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló
1991. évi XXXI. törvény 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Lesenceistvándért”
kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről a következő rendeletet alkotja.
I. Fejezet
KITÜNTETÉS ALAPÍTÁSA
1. §
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy kifejezhesse
nagyrabecsülését mindazon polgároknak és közösségeknek, akik a község szolgálatában, jó hírének
öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, valamint a nevelés-oktatás, a
közművelődés, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a sport, a művészetek és a tudomány
terén, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapításában kimagasló és példamutató tevékenységet
fejtettek ki, az alábbi kitüntetést alapítja (a továbbiakban: kitüntetés):
(1) Kitüntető díj:
„Lesenceistvándért” kitüntetés
II. Fejezet
KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA
„Lesenceistvándért” kitüntetés
2. §
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„Lesenceistvándért” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki a község fejlődése érdekében
kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek révén a Lesenceistvánd értékeit növelő, maradandó
eredményeket ért el, Lesenceistvánd község közigazgatási, közoktatássási, sport, művészeti,
közművelődési, egészségügyi és szociális tevékenysége területén kiemelkedő munkát végeztek továbbá
azoknak a közösségeknek, társadalmi és gazdasági szervezeteknek, amelyek tevékenységükkel kimagasló
módon járultak hozzá a település szellemi és anyagi gyarapodásához, tekintélyének növeléséhez.
III. Fejezet
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A javaslattétel rendje
3. §
(1) A kitüntetések adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes
személy, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely
tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.
(2) A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre,közösségre tehet
javaslatot.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység
részletes leírását, méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint
méltónak bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre.
(4) A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban, az adományozás éve január 31.
napjáig lehet a Polgármesterhez benyújtani.
(5) A benyújtási határidő előtt legalább 30 nappal mind a lakosságnak, mind a Képviselő-testület
tagjainak tájékoztatást kell adni a javaslattételi lehetőségről.
A kitüntetések adományozásának rendje
4. §
(1) A kitüntetéseket Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza.
(2) A kitüntetést ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, az évente hagymányosan
megrendezésre kerülő lesenceistvándi falunapi ünnepség keretében.
(3) „Lesenceistvándért” kitüntetés évente egy személynek, vagy csoportnak adományozható.
(4) A kitüntetések posztumusz díjként is adományozhatók, amelyek átvételére a kitüntetett házastársa,
egyenes ágbeli hozzátartozója jogosult.
5 §.
A rendelet 4. §-ában meghatározott időponttól eltérő adományozásról a Képviselő-testület minősített
többséggel esetileg dönt.
A kitüntetéssel járó elismerés
6. §
(1) A „Lesenceistvándért” kitüntetéssel díszdobozva helyezett emlékérem és oklevél jár. Az oklevelet a
Polgármester írja alá.
(2) Az oklevél szövege esetenként változhat az adományozás jogcímétől függően.
7. §
(1) A „Lesenceistvándért” kitüntetéssel oklevél, emlékérem, belevésve a kitűntetett neve, Lesenceistvánd
címere és a kitűntetés éve. Csoport esetén minden kitüntetettnek az emlékérem mellé külön-külön
oklevél jár.
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(2) A kitüntetés ezüst színű és kör alakú 50 mm átmérőjű fémből készült érem, melynek első oldalán,
felső résznél félkör alakban „Lesenceistvándért” felirat, hátsó oldalán Lesenceistvánd település
címere, a kitüntetett neve és a kitüntetés éve látható.
(3) A kitüntetésekkel járó oklevélnek tartalmaznia kell:
a) a kitüntetett, illetve elismerésben részesített nevét, az általa viselt cím, beosztás vagy
foglalkozás megjelölésével,
b) a képviselő-testületi határozat számát,
c) az adományozás rövid indokolását,
d) a kiállítás keltét, a polgármester aláírását,
e) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat pecsétjének lenyomatát.
A kitüntetések visszavonása
8. §.
(1) A kitüntetéseket vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra méltatlanná vált, így különösen, ha vele
szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.
(2) A visszavonást a javaslattételre jogosult, továbbá a kitüntetett munkáltatója is kezdeményezheti a
Polgármesternél.
(3) Vissza kell vonni a kitüntetést attól, akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt
jogerősen elítélt, illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
Vegyes és záró rendelkezések
9. §.
(1) A kitüntetések adományozásával járó előkészítő és szervezési feladatokat a polgármester látja el.
(2) Az adományozott kitüntetésekről Lesenceistvánd Település Önkormányzata nyilvántartást vezet.
A vezetett nyilvántartást a Polgármester, valamint az adományozott írja alá. A kiadott oklevél
másolatának lefűzésével együtt szükséges a nyilvántartást vezetni.
(3) A kitüntetés adományozását és visszavonását Lesenceistvánd hivatalos lapjában és a honlapján közzé
kell tenni.
(4) E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba.

Nagy Károly
alpolgármester
Záradék:

Dr. Takács Nóra
körjegyző

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok Tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláirt Európai Megállapodás tárgykörében, a
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség legfontosabb
alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Kihirdetve:
Lesenceistvánd, 2009. július 27.
Dr. Takács Nóra
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körjegyző
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ADATLAP
Kitüntetés adományozására
Javaslatot tevő szerv, személy:
..........................................................................................................................................
„Lesenceistvándért” kitüntetés
Díjra javasolt személy (közösség):
Név: ..........................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................
Adóazonosító
szám: ..........................................................................................................................................
Foglalkozás, beosztás: .....................................................................................................
Munkahely: ..........................................................................................................................................
Indokolás: ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lesenceistvánd, 20 .... év ................................... hó ........ nap
Ph.
.....................................................
aláírás

Nagy Károly alpolgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 20 óra
10 perckor bezárta.

Nagy Károly
alpolgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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