Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete
Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság Alkotmánya
44/A.
(1) bekezdés f) pontja, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16.’~. (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
~.

Adományozható elismerések
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(1) A következő elismerések adományozhatók:
a.
b.
c.
d.

„Szajol Község Díszpolgára” cím
„Szajol Községért Kitüntető Díj”
„Az By Vállalkozója Szajolért” díj
„Szajol Község Szolgálatáért” emléklap

„Szajol Község Díszpolgára” Cím

2.*

(1) A „Szajol Község Díszpolgára” Cím (a továbbiakban: Díszpolgári cím)
adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely
kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a községen belül,
illetve Országos é5 nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett,
továbbá példamutató emberi magatartása révén egyébként köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím évente egy adományozható.
(3) A cím posztumusz nem adományozható.
(4) A Díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és egy Szajol
község címerét ábrázoló arany pecsétgyűrű jár.
(5) A „Szajol Község Díszpolgára” cím átadására, minden évben, a község augusztus
20-i ünnepségén kerül sor.
A díjat a Polgármester adja át.
(6) A község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, és
jogosult azt neve mellett feltüntetni.
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(7) A község Díszpolgára az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre
hivatalos és a lehetőségek szerint a rendezvényeken megkülönböztetett hely
illeti meg.

„Szajol Községért Kitüntető Díj”

3.
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(1) A Képviselő testület „Szajol Községért Kitüntető Díj”-at adományozhat a község
társadalmi, gazdasági, pedagógiai, közszolgálati, kulturális, egészségügyi, sport
illetve a közrend és közbiztonság területén kiemelkedő tevékenységet végző
természetes személynek, a település területén működő társadalmi szervezetnek.
(2) A díj posztumusz nem adományozható.
(3) Évente egy díj adományozható.
(4) Ugyanazon természetes személy a díjat csak egy alkalommal kaphatja meg.

(5) Társadalmi szervezet esetén a kitüntető díj 20 éven belül ugyanazon szervezetnek
ismételten nem adományozható.
(6) A kitüntető díj több személy vagy társadalmi Szervezet között megosztva nem
adományozható.
(7) A díjjal oklevél, emlékérem és az odaítélés időpontjában hatályos köztisztviselői
illetményalap háromszorosának megfelelő pénzjutalom jár.
(8) „Szajol Községért Kitüntető Díj” átadására minden évben a községi Falunapon
(június utolsó szombatja) kerül sor.
A díjat a Polgármester adja át.

„Az

4.

~.

Év Vállalkozója Szajolért” díj

(l)A Képviselő-testület „Az Év Vállalkozója Szajolért” díjat adományozhat annak
az egyéni vállalkozónak vagy gazdasági társaságnak, aki a község gazdasági és
társadalmi életében jelentős szerepet tölt be, valamint tevékenységével aktívan
elősegíti a község fejlődését.
(2) Évente egy díj adományozható.
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(3) A kitüntető díj több személy, vagy gazdasági társaság között megosztva nem
adható.
(4) A kitüntető díjjal díszoklevél és tárgyjutalomjár.

(5) „Az Év Vállalkozója Szajolért” díj átadására minden évben a község október 23-i
ünnepségén kerül sor.
A díjat a Polgármester adja át.

„Szajol Község Szolgálatáért” emléklap
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(1) A közszolgálat területén végzett magas színvonalú, eredményes munka, illetve a
közszolgálati életpálya elismeréseként „Szajol Község Szolgálatáért” emléklap
adományozható.
(2) Az emléklap

15 évig
20 évig
25 évig
30 évig
35 évig
40 évig
Szajol községben végzett, kimagasló közszolgálati munka elismeréseként adható.

(3) A közszolgálatban dolgozót az adott fokozatú emléklap átadásakor:
15 évután
1 havi
20 év után
2 havi
25 év után
3 havi
30 év után
4 havi
35 évután
5 havi
40 év után
6 havi
átadáskori illetményének, munkabérének megfelelő pénzjutalom illeti meg.
(4) Az emléklap adományozására a munkahelyi vezető minden év február 1-ig tesz
javaslatot, mely alapján a Polgármester dönt.

(5) „Szajol Község Szolgálatáért” emléklap átadására minden évben a község
március 15-i ünnepségén kerül sor. Az emléklapot a Polgármester és a Jegyző
adja át.
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Eljárási szabályok

6.

‘~.

(1) A „Szajol Község Díszpolgára” Cím, a „Szajol Községért Kitüntető Díj”, az „Az
Ev Vállalkozója Szajolért” díj adományozására javaslatot tehetnek:
-

-

-

a Képviselő-testület tagjai
a Képviselő-testület bizottságai
Társadalmi és Civil szervezetek.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, illetve szervezet
tevékenységének, munkásságának ismertetését és a szükséges dokumentumokat.
A javaslatokat a Képviselő-testületnek Címezve a Polgárrriesterhez kell benyújtani
az alábbi időpontokban:
-

-

-

„Szajol Község Díszpolgára” Cím esetében a tárgyév május 1-ig,
„Szajol Községért Kitüntető Díj” esetében a tárgyév április 1-ig,
„Az Ev Vállalkozója Szajolért” díj esetében a tárgyév szeptember 1-ig.

(3) A benyújtott javaslatot, a javaslatot tévő, az adott napirendet tárgyaló testületi
ülést megelőző napig vonhatja vissza.
(4) A javaslatokat a polgármester
írásbeli véleményével ellátva
testület soron következő ülése elé terjeszti.
—

—

a Képviselő

(5) A Képviselő-testület az elismerések adományozásáról minősített többséggel dönt.
(6) A döntést a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

Értelmező rendelkezések

7. ~

(1) A rendelet végrehajtása során a társadalmi szervezet fogalmára az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény 3. ~‘ (1) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
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Záró rendelkezések

8.

*.

(1) Az Önkormányzat által adományozható elismerések tárgyi feltételeinek
megteremtését, valamint pénzügyi fedezetét az éves költségvetésen belül
biztosítani kell.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szajol Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 22/2009. (X. 28.) sz. rendelete hatályát veszti.

Szajol, 2010. július 20.

Szöllősi

zsef

polgármester
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; ~ók László

jegyző

