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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (IV.28) önkormányzati rendelete
a “Jászszentlászló Községért” kitüntetéseiről
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló módosított 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben” Jászszentlászló Községért” kitüntetésről
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ “Jászszentlászló Községért” kitüntetés azon személyeknek, közösségeknek
adományozható, akik/amelyek a község fejlődését, társadalmi-gazdasági fellendülését
elősegítették, az oktató-nevelő munka, kulturális, művészeti, egészségügyi élet területén tartós
és eredményes tevékenységet folytattak, kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a helyi
közösség érdekét és javát.
2. § (1) A kitüntetés kör alakú, bronzból készült plakett, amelyen fát ültető gyermek
domborzati ábrázolás található, Jászszentlászló Községért felírat veszi körül, átmérője 95 mm.
(2) A plakett kékszínű fehér selyemmel bélelt díszdobozban került elhelyezésre. A
plakett
készítője MARKOLT György szobrászművész.
(3) A kitüntetés adományozását oklevél örökíti meg. Az oklevél kék bársonyborítással készült
összecsukható mappában kerül elhelyezésre, melynek elején arany betűkkel OKLEVÉL
felírat van. A mappa mérete
210 x 300 mm. A mappa szétnyitott belső oldalán
Jászszentlászló község színes címere található.
(4) Az oklevél tartalmazza:
a) az adományozó nevét: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
és a rendelet számát
b) kitüntetett nevét,
c) adományozás időpontját,
d) község helyi címeres pecsétlenyomatát,
e) polgármester aláírását.
(5) A mappában kell elhelyezni a Képviselő-testület kitüntetést adományozó határozatának
hitelesített másolatát.
3. § 1 (1) A kitüntetéssel együtt tárgyjutalom vagy pénzjutalom illeti meg a kitüntetettet.
(2) Jutalom formájáról a kitüntetés odaítélésekor dönt a Képviselő-testület, melynek összege
20.000,-Ft lehet.
4. § A kitüntetés elhunyt személy részére is megállapítható.
5. § A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a)a helyi önkormányzati képviselők,
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b)képviselő-testület bizottságai,
c)polgármester,
d)körjegyző,
e)önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői.
6. § (1) Évenként adható kitüntetések száma kettő. A község életében jelentős évforduló,
esemény alkalmával adható kitüntetések száma három lehet. 2
(2) A kitüntetést falunap alkalmával, illetve jelentős évfordulóhoz, eseményhez kötődő ünnepi
eseményen kell átadni.
6/A. § (1) Jászszentlászlóért Életmű Díj adható azon személyeknek, akik már részesültek
Jászszentlászló Községért kitüntetésben, és hosszú évek óta kimagasló munkát végeznek
Jászszentlászló község lakosságának érdekében.
(2) A Díj oklevéllel és tárgyjutalommal jár.
(3) A Díj adományozására a 4-6. § szabályait kell alkalmazni. 3
7.§ Ezen rendelet 2011. május 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Jászszentlászló
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Jászszentlászló Községi Önkormányzat
kitüntetéseiről, kitüntetések alapításáról és elismerő címek adományozásáról szóló
17/2004.(V.4.) rendelete, valamint az azt módosító 9/2006.(IV.26.) rendelet.
Jászszentlászló, 2011. április 27.
Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2011. április 28.
Kovács Tímea s.k.
körjegyző
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