NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/2005. (XII.12.) SZÁMÚ RENDELETE
HELYI KITÜNTETŐ DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete a községért végzett kiemelkedően eredményes
munka jutalmazása céljából kitüntető díj alapítására a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés a.) pontjában valamint a Magyar Köztársaság
kitüntetésekről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja.

A kitüntetés leírása és az adományozás eljárási szabályai:
1. §
(1) Nyárlőrinc

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

település

érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére "Nyárlőrincért" díjat alapít.
(2) A díjhoz adható pénzjutalom összege nettó 100.000 forint.
(3) Évenként legfeljebb két kitüntetést lehet adományozni.

2. §
(1) "Nyárlőrincért" 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 tevékenységgel 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,
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b.) a települést szépítő, gazdagító, művészeti, építési, rendezési kiemelkedő
munka,
c.) a különböző szakterületeken, vagy társadalmi munkában végzett kiváló
teljesítmény,
d.) a társadalmi hasznosságot a gyakorlatban bizonyító Nyárlőrinc lakóinak
életkörülményeit jelentősen javító gazdasági munka.

3. §
(1)

A

"Nyárlőrincért"

díj

adományozására

javaslattételi

jogosultsággal

rendelkezők köre:
a.) a képviselő-testület tagjai,
b.) a képviselő-testület bizottságai,
c.) az önkormányzat jegyzője,
d.) az önkormányzat intézményei,
e.) a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok.
(2) A javaslathoz csatolni kell az adományozás alapjául szolgáló tevékenységre
vonatkozó dokumentációt (fénykép, stb.).
(3) A javaslatnak tartalmazni kell a kitüntetett:
-

személy adatait, illetve pontos megjelölését,

-

az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes
ismertetését és méltatását

(4) A javaslatot minden év szeptember 30-ig az önkormányzat polgármesterének
kell megküldeni, ez alól kivétel a 2005. év, amikor a javaslattétel határideje
2005. december 12.
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4. §
(1) A polgármester - a bizottságok elnökeivel és a jegyzővel előzetesen
egyeztetve - köteles minden beérkező javaslatot a döntésre jogosult képviselőtestület elé terjeszteni.
(2) Az értékelést minden év október 31. napjáig kell elvégezni, kivéve a 2005.
évet, amikor az értékelés határideje 2005. december 12.

5. §

(1) A "Nyárlőrincért" kitüntetés adományozására a képviselőtestület jogosult
minősített többségű szavazással.
(2) A kitüntetést évenként a „Falukarácsony” megnevezésű ünnepség keretében a
polgármester adja át.
(3) Az adományozásról oklevelet kell készíteni, amit a pénzjutalommal együtt kell
átadni. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írják alá.
(4) A kitüntetésről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell a díjjal kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység pontos megjelölését, és a testületi döntés számát,
valamint az adományozás időpontját.
Vegyes és záró rendelkezések
6. §

(1) A kitüntetés adományozásáról szóló testületi határozatot ki kell hirdetni.
(2) A díjjal járó pénzjutalom fedezetét az önkormányzat költségvetéséből
biztosítja.
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7. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nyárlőrinc, 2005. december 12.

Pancza János sk.
polgármester

Zayzon Jenőné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2005. december 12.

Zayzon Jenőné sk.
jegyző
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