Egységes szerkezet!
Lezárva: 2014.október 1.

Nagycenk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/1993. (III. 1.) KT rendelete
a kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

Nagycenk Község Önkormányzata a község fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért végzett
tevékenység elismerésére kitüntető díjat alapít, amely megnevezése és adományozása
rendjének meghatározása céljából a következő rendeletet alkotja:
NAGYCENKÉRT DÍJ
1. §
(1) „Nagycenkért Díj” (a továbbiakban: kitüntető díj) adományozható azoknak a
személyeknek és közösségeknek, akik a község fejlődéséért sok éven át (5-10 év) fáradoztak,
vagy hírnevének öregbítéséhez hozzájárultak.
(2) A kitüntető díjra érkezett javaslatokat a Képviselő-testület által az adományozás évében
július 15-ig erre a célra létrehozott 5 fős ideiglenes bizottság (a továbbiakban: bizottság)
véleményezi.
(3) A kitüntető díj jelöltjeire helyi lakosok, szervezetek, közösségek és a bizottság tehet
javaslatot.
(4) A bizottság az indokolással ellátott javaslatot az aktuális évben augusztus 15-ig
nyújthatja be a polgármesterhez, aki gondoskodik a javaslatnak a képviselő-testület elé
terjesztéséről.
Az adományozás rendje
2. §
(1) A kitüntető díj évente adományozható.
(2) Az adományozás a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A
határozatot minősített többséggel kell meghozni.
(3) A kitüntető díjat a szeptember 21.-hez kapcsolódó községi rendezvényen, vagy az e
naphoz legközelebbi Képviselő-testületi ülésen kell átadni.
3. §
(1) A kitüntető díjjal oklevél és pénzjutalom jár.
(2) A pénzjutalom bruttó összege az adott év első hónapjában érvényes minimálbér ötszörös
szorzata.
(3) A pénzjutalom fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítja.
(4) A kitüntető díjjal járó, 3. § (2) bekezdésében rögzített pénzjutalom összege több
kitüntetett (díjazott) személy esetében a díjazottak számának megfelelő arányban
megosztható.
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Vegyes rendelkezés
4. §
(1) A kitüntetett személyekről és közösségekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A kitüntetett személy nevét vagy szervezet, közösség megnevezését a helyben szokásos
módon, valamint egy megyei napilapban közhírré kell tenni.
(3) A kitüntető díjat 2000. évben szeptember 21-én, a Millenniumi Napon kell átadni.
5. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Fekete Lajos sk.
polgármester

Horváth Józsefné sk.
jegyző

A Képviselő-testület ezen rendeletet az 1993. február 19-én megtartott ülésén alkotta meg.
A kihirdetés napja: 1993. március 1.

Horváth Józsefné sk.
jegyző
Az egységes szerkezetet készítette: Percze Szilvia jegyző

Módosító rendeletek:
5/1997. (V. 5.) Kt rendelet. Hatályba lépett: 1997. május 5.
7/2003. (IV. 30.) rendelet. Hatályba lépett: 2003. április 30.
12/2005. (VII. 6.) rendelet. Hatályba lépett: 2005. június 6.
8/2008. (IX. 10.) rendelet. Hatályba lépett: 2008. szeptember 10.
9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet: Hatályba lépett: 2014. október 1.

