
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/1996. (V.20.) számú rendelete

„JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉGÉRT DÍJ” alapításáról és
adományozásáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés a./ pontjában foglalt
felhatalmazás  alapján  Jászfelsőszentgyörgy  község képviselő-testülete  az  alábbi  rendeletet
alkotja:

1. §.

A  képviselő-testület  a  község  társadalmi,  gazdasági  életében,  tudományos,  kulturális,
közoktatási, művészeti, ifjúsági és sport, egészségügyi és szociális, valamint egyéb szakmai
területeken elért kimagasló teljesítmények elismerésére

„JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉGÉRT”

elnevezésű kitüntető díjat alapít.

2. §.

(1) „Jászfelsőszentgyörgy Községért díj” adományozható azoknak akik a község fejlesztése 
        érdekében több éven át eredményesen tevékenykedtek.

        a./ A település lakóinak életkörülményeit, ellátását jelentősen javító gazdasági tevékeny-
             ség, melynek hasznossága a gyakorlatban bebizonyosodott, általa a település lakóinak
             életkörülményei javultak.

        b./ Elméleti, vagy gyakorlati munkájuk révén kiemelkedő módon hozzájárultak a község-
             ben a korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósításához.

         c./ A kulturális élet, a művészetek terén kimagasló alkotó tevékenységet végeztek.

         d./ Tartósan kiemelkedő gyógyító, megelőző, szociális tevékenységet fejtettek ki az 
              egészségügy és szociális ellátás célkitűzéseinek eredményes megvalósításához hoz-
              zájárultak.

          e./ Az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásában, a testnevelési és sportmozgalom szer-
               vezésében, fejlesztésében és feltételei megteremtésében kiemelkedő érdemeket sze-
               reztek, valamint

           f./ átfogó életmű elismeréseként.



- 2  -

(2) A kitüntető díj egyéneknek és közösségeknek egyaránt adományozható.

3. §.

(1) A kitüntető díjat a képviselő-testület adományozza.
(2) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek:

a./ a képviselő-testület tagjai és bizottságai,
b./ a községben működő érdekképviseleti és szakmai szervezetek.

(3) A javaslatot minden év június 15-i kell a polgármester részére megküldeni.

(4) Az adományozásra vonatkozóan a polgármester tesz javaslatot.

(5) „Jászfelsőszentgyörgy Községért díj”-ból évente egy darab adományozható.

4. §.

A kitüntető díjat minden év augusztus 20-a alkalmával kell átadni.

5. §.

(1) A kitüntető díj adományozása során emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat kell adni.

(2) A kitüntető díj átadására a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

6. §.

Az emlékplakett leírása a következő:

A „Jászfelsőszentgyörgy  Községért  díj”  9  cm átmérőjű,  kör  alakú,  egyoldalas,  polírozott
bronz plakett. A plaketten található a „Jászfelsőszentgyörgy Községért” felirat, a felső felében
a község címere, az alsó felében a templom faluképpel, a plakettet középen a Zagyva folyó
stilizált rajzolata válassza ketté.

7. §.

(1) Hatályon kívül helyezve. 

(2) A pénzjutalom és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a képviselő-testület 
költségvetésében kell biztosítani.

(3) A Jászfelsőszentgyörgy Községért díj adományozását „OKLEVÉL” tanúsítja.
Az OKLEVÉL leírása:
Mérete:  A-4  állólap.  Ábrázolása:  Község  címere,  alatta  „oklevél”.  Felirat  szövege:  A
községi  Önkormányzat,  a  település  lakóinak  érdekében  hosszabb  időn  át  végzett
kiemelkedő munka elismeréseként…………………………………..név
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JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉGÉRT kitüntető díjat adományozza.
Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

8. §.

(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a 
kitüntetésre, aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét sértő magatartást tanúsított,
akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  a  bíróság  jogerősen  elítélt,  illetve  a  közügyek
gyakorlásától eltiltott.

(2) A kitüntető díj visszavonását az adományozásra javaslatot tevők kezdeményezhetik.
(3) A visszavonásról a javaslat alapján a képviselő-testület  dönt, és egyben gondoskodik a

kitüntető díj bevonásáról.

9. §.

A kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

10. §.

(1) E rendelet 1996. június 15-én lép életbe.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kihirdetve: 1996. május 20.

  


