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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 13.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Magyarország címereinek és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

A rendelet a Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) által alapított és adományozott kitüntetést, valamint adományozás feltételeit és rendjét 

határozza meg.  

2. § 

A Képviselő-testület azon személyeknek, közösségeknek, 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 "Jászszentlászló Községért" 

kitüntetést adományoz.  

3. § 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 

a) a helyi önkormányzati képviselők 

b) polgármester 

c) jegyző 

d) bármely természetes személy 

4. § 

(1) Évenként adható kitüntetések száma legfeljebb három.  

(2) A kitüntetést falunap alkalmával, illetve jelentős évfordulóhoz, eseményhez kötődő ünnepi 

eseményen kell átadni.  

5. § 

(1) A kitüntetés kör alakú, bronzból készült plakett, amelyen fát ültető gyermek domborzati 

ábrázolás található, Jászszentlászló Községért felirat veszi körül, átmérője 95 mm.  

(2) A plakett kékszínű 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.  
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(4) Az oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó nevét: Jászszentlászló Község 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 hiteles 

másolatát.  

6. § 

A kitüntetéssel együtt pénzjutalom illeti meg a kitüntetettet, melynek összege nettó 100.000.-Ft. 

7. § 

(1) A kitüntetés személyi javaslatok esetén az elhalálozások után is adományozhatók (posztumusz).  

(2) Posztumusz adományozás esetén az átvételre a legközelebbi hozzátartozó jogosult.  

8. § 

Ez a rendelet 2022. június 14-én lép hatályba. 

9. § 

(1) Hatályát veszti Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a "Jászszentlászló 

Községért" kitüntetéseiről szóló 10/2011 (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

(2) Hatályát veszti Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015 (VI. 25.) 

önkormányzati rendelet a "Jászszentlászló Községért" kitüntetésről szóló 10/2011 (IV. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

Jászszentlászló, 2022. június 13. 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző  

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetve 2022. június  13. 

 

 

 

 

  Valentovics Beáta 

  jegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Ezen szakaszban kerül meghatározásra a rendelet célja. 

A 2. §-hoz  

Ezen szakaszban kerül meghatározásra azon személyek és közösségek köre akik/amelyek 

kiemelkedő tevékenységükkel "Jászszentlászló Községért „ kitüntetéssel díjazhatók. 

A 3. §-hoz  

Meghatározásra kerül a kitüntetés adományozására javaslatot tehető személyek köre. 

A 4. §-hoz  

Ezen szakaszban kerül meghatározásra a kitüntetés adományozásának gyakoriság és az 

adományozható kitüntetések száma és az átadás alkalma. 

Az 5. §-hoz  

A rendelet ezen szakasza szabályozza a kitüntetéssel együtt járó plakett formáját, méretét, 

megjelenését. Szabályozza a kitüntetéshez járó oklevél tartalmi elemét, átadásának módját. 

A 6. §-hoz  

A kitüntetéshez kapcsolódó jutalomról és annak összegéről rendelkezik ezen szakasz. 

A 7. §-hoz  

Rendelet ezen szakasza szabályozza a posztumusz adományozás lehetőségét. 

A 8. §-hoz  

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

A 9. §-hoz  

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza. 


