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Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 17/2004. (X.29.)Rendelete  

„Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető cím  
alapításáról és adományozásának rendjéről 

 
 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény 44/A § 
(1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján „Koroncó Községért 
Emlékérem” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről az alábbi 
rendeletet alkotja 
 

1.§ 
 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak céljából, hogy a község 
érdekében kifejtett munkában kimagasló érdemeket szerzett személyt kellő 
elismerésben részesítse „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntetést alapít. 
 

2.§ 
 

A „Koroncó Községért Emlékérem” 95 mm körátmérőjű ötvös bronzból készült plakett, 
melynek domború lapján Koroncó Község címere látható. 
A plakett homorú hátoldalán bevésve található a „Koroncó Községért Emlékérem” 
felirat. A felirat alatt ugyancsak bevésve tüntetendő fel a kitüntetett neve, valamint a 
kitüntetés adományozásának évszáma. 
A „Koroncó Községért Emlékérem” selyemmel bélelt bársony bevonatú, zárható 
éremtokban nyújtandó át. 
 

3.§ 
 

(1) „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető cím adományozásáról Koroncó Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes vagy rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen titkos szavazással és minősített szótöbbséggel meghozott határozattal dönt. 

(2) A kitüntetés adományozásával egyidejűleg a Képviselő-testület nevében a 
polgármester díszoklevelet nyújt át. Az átadásra kerülő díszoklevél e rendelet 
mellékletét képezi. 

(3) A „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető cím adományozásáról sorszámozott 
nyilvántartást kell vezetni. 

(4) A nyilvántartás tartalmazza a kiadott „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető cím 
sorszámát, adományozott nevét, címét valamint az adományozás dátumát és az 
adományozó határozat számát. 

 

 

4.§ 
 



(1) „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető cím adományozható az 1.§-ban foglalt 
feltétel fennállása esetén bármely természetes vagy jogi személynek – belföldinek 
vagy külföldinek. 

(2) „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető cím post humus is adományozható. Ilyen 
esetben „Koroncó Községért Emlékérem” kiüntetést a kitüntetett hozzátartozójána 
kell átnyújtani. 

 
5.§ 

 
(1) „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető címet vissza kell vonni, ha arra 

cselekménye vagy magatartása folytán az adományozó érdemtelenné vált. 
(2) „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető cím visszavonására a polgármester tesz 

javaslatot. 
(3) A „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető cím visszavonásáról szóló képviselő-

testületi határozatot az adományozottal írásban kell közölniés fel kell őt arra kérni, 
hogy a „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntetést szolgáltassa vissza. 

(4) A visszaszolgáltatott „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntetést a Polgármesteri 
Hivatal irattárában kell elhelyezni és az adományozási nyilvántartásból a 
visszavonásról szóló határozat számának feltüntetésével kell törölni. 

 
6.§ 

 
(1) „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető címre jelöltet ajánlhat: 

a.) polgármester 
b.) Képviselő-testület tagja 
c.) Társadalmi és tömegszervezet 

(2) „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető címre jelöltet ajánlani minden évben 
április 30-ig lehet.1 

(3) A jelöltek névsorát az ajánlást követően a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 8 
napra ki kell függeszteni. 

(4) A kifüggesztést követően a jelöltek névsorát, valamint a jelöltekkal kapcsolatban 
beérkezett észrevételeket a polgármester a soron következő rendes vagy rendkívüli 
testületi ülésen a Képviselő-testület elé terjeszti. 

(5) A Képviselő-testület évente maximum 3 darab „Koroncó Községért Emlékérem” 
kitüntető címet ítélhet oda. 

(6) „Koroncó Községért Emlékérem” kitüntetést a polgármester adja át a minden évben 
június utolsó szombatján megrendezésre kerülő Falunapon. 2 
 
 
 
 
___________________ 
1Módosította a 9/2015.(VI.10.)Rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.06.11. naptól. 
1Módosította a 9/2015.(VI.10.)Rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.06.11. naptól. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

7.§ 
 

(1) E rendelet 2005. január 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Koroncó Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a „Koroncó Községért Emlékérem” 
alapításáról és adományozásáról szóló 13/1997.(VIII.11.)Rendelete. 

 
 
 
Horváth Lóránt                                                                         Radicsné Kincses Mária 
polgármester                                                                                 mb. jegyző 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 
2015. június 11. 

 
 

Dr. Cseresznyák Klára 
              jegyző 

 

 


