
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 
25/1996.(XII.23.)Kt. számú rendelete 

 a „Földeákért” cím odaítélésének feltételeiről. 
 

Földeák község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a község szolgálatá-
ban kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerés-
ben részesíthesse, személyüket és cselekedeteiket megfelelően állíthassa példaként 
a jelen, és az utókor elé 
 

„FÖLDEÁKÉRT” címet 
 
alapít, s ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbi-
akban szabályozza. 
 

„FÖLDEÁKÉRT” cím 
 

1.§. (1) „Földeákért” cím adományozható annak a személynek vagy szervezetnek, 
aki valamely jelentős valamint folyamatos közösségért végzett tevékenységével álta-
lános elismerést szerzett, mely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, 
továbbá példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
 
(2) A „Földeákért” cím évente egyszer adományozható. 
 
(3) A címmel külön erre az alkalomra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 
 
2.§. (1) A címet elnyerő az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet és él-
vezheti azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a címet elnyerőt megilletik. 
 
(2) A „Földeákért” cím viselője: 

 
a.) Tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein, 
b.) Az önkormányzat által rendezett ünnepségekre hivatalos és azon lehető-

ségekhez képest megkülönböztetett hely illeti meg, 
c.) Díjtalanul látogathatja az Önkormányzat közművelődési intézményeit va-

lamint ilyen jellegű rendezvényeit, 
d.) Ingyenesen egy példány jár részére az Önkormányzat által finanszírozott 

újságból, kiadványból. 
 
3.§.(1) A „Földeákért” cím adományozására az Önkormányzat képviselő-testülete 
jogosult a falunap alkalmából. 
 
(2) A „Földeákért” cím odaítélésére bármely természetes személy, jogi személy és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet javaslatot tehet. Az elismerés odaíté-
lését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület előkészítő bi-
zottságot jelöl ki, melynek tagjait a község köztiszteletben álló polgárai, a különböző 
társadalmi és egyéb szervezetek képviselői közül név szerint kéri fel. 
 
(3) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátar-
tozó jogosult. 



 
(4) A képviselő-testület a cím odaítéléséről a megválasztott képviselők több mint fe-
lének szavazata dönt. 
 
4.§.(1) A „Földeákért” cím visszavonható, ha az elismerésben részesített arra érdem-
telenné válik. 
 
(2) Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság jogerős ítéletével a közügyek gya-
korlásától eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
 
(3) A visszavonás módjára e rendelet 3.§. 2-4 bekezdéseiben foglaltak az irányadók. 
 
 

Vegyes rendelkezések 
 
5.§.(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Körjegyzőségi 
Hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik ezen rendelet 2.§-ában foglaltak betartá-
sáról. 
 
(2) A „Földeákért” cím adományozásával járó költségek fedezetét a hivatal éves költ-
ségvetésében kell biztosítani. 
 
(3) Ezen rendelet 1997. január 01. napjával lép hatályba. 
 
 
 

Vass Imre  Dr. Mónus László 
Polgármester  Körjegyző 

 


