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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7 /1998. ( IX.21.) valamint 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel  módosított 

 

6 /1998.( VIII.24.) számú rendelete 

„Pro Civitate Hantos” kitüntetés alapításáról 

 
(egységes szerkezetben) 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 1.§. (6) 

bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet 

alkotja: 

I. fejezet 

A kitüntetés leírása és az adományozás eljárási szabályai 

 

1.§. 

 

(1) Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település érdekében végzett 

kiemelkedő munka elismerésére                                                                                                                              

          „Pro Civitate Hantos” kitüntetés alapítását határozza el. 

(2) A kitüntetés leírása: 

A kitüntetés plakett formában adományozható. A plakett 95 mm átmérőjű, kör alakú. 

Vastagsága 3mm, anyaga bronz. Középen helyezkedik el Hantos község címere, amely 

domborműszerűen emelkedik ki a plakett alapjából. A címer alatt látható félkör alakban a 

„Pro Civitate Hantos” felirat. 

(3) A kitüntetés díszes dobozban van elhelyezve és adományozását oklevél tanúsítja. 

(4)
1 

A kitüntetéshez adható pénzjutalom összegét a Képviselő-testület a tárgy évi 

költségvetéséről szóló rendeletben határozza meg. (1998. évben a kitüntetéshez adható 

pénzjutalom összege: nettó 20.000 Ft.) 

(5)
2
 A Képviselő-testület határozza meg az évenkénti kitüntetések számát. Ezen esetekben 

egyedi határozattal dönt. 

(6)
3 

2.§. 

 

(1) „Pro Civitate Hantos” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek vagy 

kollektíváknak, akik a település gazdasági, társadalmi fejlődése, a kulturális és 

művészeti élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett 

tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek. 

(2) A kitüntetés „posztumusz” is adományozható. 

(3) Az adományozásnál különösen az alábbi tevékenységeket kell figyelembe venni: 

a.) a község fejlődését elősegítő, hosszú időn át végzett kiemelkedő eredményes 

társadalmi, közéleti tevékenység 

b.) A települést szépítő, gazdagító művészeti, építési, rendezési kiemelkedő munka 

c.) A különböző szakterületen vagy társadalmi munkában végzett kiváló teljesítmény 

d.) A társadalmi hasznosságot a gyakorlatban bebizonyító Hantos lakóinak 

életkörülményét jelentősen javító gazdasági munka. 
 

 

1. Módosította Hantos Községi önkormányzat 7/1998.(IX.21.) számú rendeletének 1.§.-a Hatályos 1998. szeptember 22-től 

2. Módosította Hantos Községi önkormányzat 7/1998.(IX.21.) számú rendeletének 2.§. (2) bekezdése  Hatályos 1998. szeptember 22-től 

3. Hatályon kívül helyezte Hantos Községi önkormányzat 7/1998.(IX.21.) számú rendeletének 2.§. (1) bekezdése  1998. szeptember 22-től 
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 3.§. 

 

(1) A „Pro Civitate Hantos” kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 

a.) A Képviselő-testület tagjai és a polgármester 

b.) A Képviselő-testület bizottságának elnöke és tagjai 

c.) Az Önkormányzat jegyzője 

d.) A településen működő társadalmi és érdekképviseleti szervezetek, egyházak, 

egyesületek, alapítványok, pártok. 

(2) A javaslathoz csatolni kell az adományozás alapjául szolgáló tevékenységre vonatkozó 

esetleges dokumentációt. 

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt 

- személyi adatait 

- az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és 

méltatását. 

(4) A javaslatot minden év június 1. napjáig az Önkormányzat Polgármesterének kell 

megküldeni. 

4.§. 

 

(1) A polgármester -az alpolgármesterrel, a jegyzővel és a bizottság elnökével előzetesen 

egyeztetve- köteles minden beérkező javaslatot a döntésre jogosult Képviselő-testület 

elé beterjeszteni. 

(2) Az értékelést minden év június 15. napjáig kell elvégezni. Az értékelés során 

véleményt kell alkotni arra vonatkozólag is , hogy a tárgy évben hány darab kitüntetés 

adományozása indokolt és azok elnyerésére kik a legméltóbbak. 

 

5.§. 

 

(1) A „Pro Civitate Hantos” kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult. 

(2) A kitüntetést évenként az Önkormányzat által rendezett kiemelkedő rendezvényeken a 

polgármester adja át. 

(3) Az adományozásról okiratot kell készíteni -amit személyek esetében a pénzjutalommal 

együtt kell átadni. Az okiratot a polgármester és a jegyző írja alá. 

(4) A kitüntetésről az erre a célra rendszeresített díszalbumban nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell  a kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás 

alapjául szolgáló testületi döntést és az annak alapjául szolgáló tevékenység pontos 

megjelölését, valamint az adományozás időpontját. 

(5) A díszalbumba a kitüntetett beleegyezésével a fényképe is elhelyezhető. 

 

II. fejezet 

A kitüntetés visszavonása 

 

6.§. 

 

(1)Vissza kell vonni, és így elveszti a kitüntetéshez fűződő jogokat az, akit a bíróság a 

közügyektől eltiltott. 

(2)
4
Ha a kitüntetett a kitüntetésre egyéb –nem nevesített- okból érdemtelenné vált, a 

Képviselő-testület a kitüntetést visszavonja. 

(3)
5
A kitüntetés visszavonását mindazok kezdeményezhetik, akik a kitüntetés 

adományozására javaslatot tehetnek. 
4. -5.  Hantos Községi önkormányzat 6/1998.(VIII.24.) számú rendeletének 6.§. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte , a bekezdések sorszámozását  módosította Hantos Községi 

önkormányzat 7/1998.(IX.21.) számú rendeletének 3.§.-a Hatályos 1998. szeptember 22-től 
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7.§. 

 

(1) A kitüntetés visszavonását a Képviselő-testület a javaslatok értékelését végzők 

előterjesztésére határozattal rendeli el. 

(2) A visszavonás esetén a Képviselő-testület a kitüntetést bevonja. A visszavonást 

és annak okát a kitüntetésekről vezetett nyilvántartásba fel kell tüntetni. 

 

 

III. fejezet 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

8.§. 

 

(1) A kitüntetés adományozásáról illetve visszavonásáról szóló határozatot ki kell 

hirdetni. 

(2) A kitüntetéssel adható pénzjutalom, valamint plakett előállításával kapcsolatos 

költségek fedezetét az önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 

(3) A javaslatok összegyűjtésével, értékelésével, adományozásával, visszavonásával 

kapcsolatos ügyviteli munka ellátásáról a jegyző gondoskodik. 

 

9.§.
6 

 (1) A Képviselő-testület a „ Pro Civitate Hantos” kitüntetést  visszavonja, ha a kitüntetett  

e rendelet szabályait nem tartja be, vagy ha a kitüntetett  kitüntetés használatára egyéb 

súlyos okból méltatlanná vált. 

10.§. 

 

(1) Ezen rendelet 1998. augusztus 24-én lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Hantos, 1998. augusztus 14. 

 

 

 

/:Virág József:/ sk.                                                     /:Gálné Papp Erika:/sk. 

                  polgármester                                                                      jegyző 

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1998. ( IX.21.) számó rendelete 

1998. szeptember 22-én lép hatályba. 

 

Hantos, 1998. szeptember 18. 

 

 

 

/:Virág József:/ sk.                                                     /:Gálné Papp Erika:/sk. 

                  polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 
6. Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete 5.§-a. Hatályos: 2012. november 16-val 
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Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2012.(XI..15.) önkormányzati  

rendelete 2012. november 16-án lép hatályba. 

 

 

             /:Fischer József:/sk.                             /:Gálné Papp Erika:/sk. 

   polgármester         körjegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2012. november 15-én. 

 

Hantos, 2012. november 15.           /:Gálné Papp Erika:/ 

                                                            körjegyző 

 


