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Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. §-ának (6)
bekezdése a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az Ötv. 16. §-ának (1)
bekezdésében és a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló, módosított 1991. XXXI.
törvény (a továbbiakban: Kit.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Kit. rendelkezéseire – a „Csanádpalotáért” kitüntető cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló, a 15/2003. (VII. 1.) ÖR. rendelettel módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 11/2001. (VII. 4.) ÖR. rendeletének (a továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kitüntető cím adományozásáról a Képviselő-testület egyedi határozattal dönt. A
határozatot minősített többséggel kell meghozni.”
2. §.
A R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kitüntető címmel oklevél jár. Az oklevelet a képviselő-testület nevében a
polgármester írja alá.
(2) Az oklevél A/4-es méretű mappa, amely tartalmazza:
- a település címerét,
- az adományozó megnevezését,
- az adományozásról szóló döntés számát, keltét,
- az elismerésben részesített személy, csoport nevét,
- a cím adományozásának indokát,
- az oklevél átadásának keltét,
- a polgármester aláírását,
- a nagyközség pecsétjének lenyomatát.”
3. §.
A R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kitüntető címet a Képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntető címben részesített
személyt a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélte. A visszavonásról a
Képviselő-testület egyedi határozattal dönt.”
4. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Csanádpalota, 2009. május 27.
Kovács Sándor
polgármester
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