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SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2010. (…) rendelete
a „Soltszentimréért Díj” alapításáról és adományozásáról
Soltszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. §. (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló
1991. évi XXXI. törvény 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.
1. §
Soltszentimre Község Önkormányzata a következő kitüntető díjat alapítja:
„Soltszentimréért Díj”
„Soltszentimréért Díj”
2. §.
A díj: 15 cm átmérőjű, kerek, egyszínű, mázas cserép plakett, közepén Soltszentimre
címerével, felül, körívesen „Soltszentimréért”, alul, körívesen „Díj” felirattal (1. sz.
melléklet). A plakett hátoldalán bevésve az évszám és a díjazott neve. A díj és az
oklevél díszdobozban elhelyezve.
(1) A „Soltszentimréért Díj” azon személyeknek, közösségeknek adományozható,
melyek a település fejlődéséért, kapcsolatai erősítéséért, a társadalmi, gazdasági,
kulturális, művészeti és tudományos élet területén tartós és eredményes
tevékenységet folytattak, kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a helyi közösség
érdekeit és javát, valamint átfogó életmű elismeréseként.
A kitüntető díjak adományozása
3. §
(1) A „Soltszentimrééért Díj”-at Soltszentimre Község Önkormányzata adományozza.
(2) A kitüntető díjból évente kettő ítélhető oda.
(3) A „Soltszentimréért Díj” egyaránt
állampolgárnak, közösségnek.

adományozható

magyar

és

külföldi

(4) A kitüntető díj posztumusz díjként is adományozható.
A posztumusz díj átvételére a kitüntetett házastársa, egyenes-ágbeli hozzátartozója
jogosult.
(5) Az adott önkormányzati ciklusban tevékenykedő képviselő-testületi tag nem
részesülhet kitüntető díjban.
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4. §
(1) A „Soltszentimréért Díj”-ra javaslatot tehetnek:
- Soltszentimre község polgármestere;
- Soltszentimre község jegyzője;
- Soltszentimre község önkormányzatának képviselője;
- Soltszentimre közigazgatási területén működő társadalmi szervezetek.
(2) A kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult egy alkalommal csak egy
személyre (közösségre) tehet javaslatot.
(3) A javaslatokat e rendelet 2. sz. mellékletében szereplő adatlapon minden év
szeptember 15. napjáig Soltszentimre község polgármesterének kell megküldeni.
A javaslatok elbírálása
5. §
A kitüntető díjakra tett javaslatokat Soltszentimre Község Önkormányzatának képviselőtestülete bírálja el október 15-ig.
A díjak átadása
6. §
(1) A kitüntető díjat évente egy alkalommal, október 27-én, ünnepi testületi ülésen kell
átadni.
(2) A kitüntető díjakat Soltszentimre község polgármestere adja át.
A kitüntető díjakkal járó elismerés
7.

§

(1) A kitüntető díjjal pénzjutalom és oklevél jár.
A pénzjutalom nettó összege: 30.000.-Ft
(2) A pénzjutalom és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét Soltszentimre
Község Önkormányzatának költségvetésében kell biztosítani.
(3) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
- a díj adományozásának rövid indokolását;
- a kitüntetett nevét, az általa viselt cím, rendfokozat, beosztás vagy foglalkozás
megjelölését;
- a képviselő-testület határozatának számát,
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-

a kiállítás keltét, Soltszentimre község polgármesterének aláírását;
Soltszentimre község pecsétjének lenyomatát.
A kitüntető díjak visszavonása
8. §

(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik, így
különösen: ha vele szemben jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.
(2) A visszavonást a javaslattételre jogosult, továbbá a kitüntetett munkáltatója
kezdeményezheti.
A visszavonási javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
(3) A visszavonásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(4) Vissza kell vonni a kitüntetést attól, akit a bíróság szándékosan elkövetett
bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltott.
Vegyes és záró rendelkezések
9. §
(1) A kitüntető díj adományozásával járó előkészítő, szervezési feladatokat a jegyző látja
el.
(2) A kitüntetettekről Soltszentimre község Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.
(3) A kitüntető díjak adományozását és visszavonását
Önkormányzatának honlapján közzé kell tenni.

Soltszentimre

10. §.
E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Nagy István sk.
polgármester

Rakonczay Mária Hermina sk.
jegyző

Község

-4Az …/2010. (…) sz. Önk. rendelet
1. sz. melléklete

Soltszentimréért Díj

-5Az …/2010. (…) sz. Önk. rendelet
2. sz. melléklete

KITÜNTETÉSI JAVASLAT
Javaslatot tevő szerv, személy: ……………………….………………………………………..
Díjra javasolt személy (közösség) neve: ……………………………………………………….
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: ………………………………………..………………………………...
Foglalkozása, beosztása, rendfokozata: ……………………….……………………………...
Munkahelye: …………………………………………….…………………………………...
Eddig kapott kitüntetései: ……………………………….……………………………............
INDOKOLÁS:

Kelt …………………………..

Ph.

……………………………………
aláírás

