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LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
14/1997.(XI.26.) számú önkormányzati rendelete
egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről.
Lakitelek Önkormányzata a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény
vagy huzamosabb ideig folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető
díjakat alapít, amelyek megnevezése és adományozásuk rendjének meghatározása céljából a
következő rendeletet alkotja:
KÖZSZOLGÁLATI DIJ
1.§
Közszolgálati díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik Lakitelek
közéletében, köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő
munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat
színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást
igénybe vevők körében.
KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ
2. §
Közművelődési díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik
kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság
művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek
kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való
részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, közösségi és magánéletük
példamutató.
PEDAGÓGIAI DÍJ
3. §
Pedagógiai Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő
eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás
területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és
hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató
magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
4. §
Közegészségügyi Díj adományozható Lakitelek egészségügyi és szociális ellátása érdekében
kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő
személyzetnek, valamint példaértékű munkát végző közösségnek.
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TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ
5. §
Testnevelési és Sport Díj adományozható Lakitelek érdekében kifejtett kiemelkedő
sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy
csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is
példaként állíthatók a helyi közösség elé.
AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE
6. §
1

(1) A kitüntető díjakat a március 15-i ünnepség keretében kell átadni.

/2/ A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A kitüntető díj
odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata szükséges.
/3/ A kitüntető díjakból évente és fajtánként legfeljebb kettő adományozható.
/4/ A kitüntető díjakra javaslatot tehetnek:
-

Lakitelek Képviselő-testület tagjai
Lakitelek Jegyzője /hivatali dolgozók esetében/
Helyi érdekképviseleti szervek
Helyi egyesületek
Helyi intézmények vezetői /az intézmények dolgozói esetében/

/5/ Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult évente egy alkalommal,
díjanként csak egy személyre /közösségre/ tehet javaslatot.
/6/ Bármely kitüntető díj posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére a
kitüntetett házastársa, egyenesági rokona jogosult.
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(7) A javaslatokat a polgármester által megjelentetett hirdetmény szerinti határideig kell Lakitelek
Polgármesterének megküldeni.
A JAVASLATOK ELBÍRÁLÁSA
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7.§.

A kitüntető díjak odaítélését és átadását megelőzően a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottsága véleményezi a beérkező javaslatokat és véleménye alapján előterjesztést
készít a Képviselő-testület áprilisi első ülésére a kitüntető díjak odaítélésére.
A KITÜNTETŐ DÍJAKKAL JÁRÓ ELISMERÉS
1

Módosította a 3/2008. (II. 14.) rendelet, hatályos 2008. február 14-tól.
Módosította a 3/2008. (II. 14.) rendelet, hatályos 2008. február 14-tól.
3
Módosította a 3/2005. (II. 16.) rendelet, hatályos 2005. február 16-tól.
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8. §
A kitüntető díjakkal:
/1/ 4 Posztumusz kivételével pénzjutalom, emlékérem és oklevél jár.
/2/ A pénzjutalom díjankénti összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszeres
bruttó összege.
/3/ A pénzjutalmak és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét Lakitelek
Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
/4/ 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,
a kiállítás keltét, Lakitelek Polgármesterének aláírását,
Lakitelek Önkormányzat dombornyomású pecsétjének lenyomatát.

/5/ Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, annyi oklevél jár, amennyi tagja van a
közösségnek.
A KITÜNTETŐ DÍJAK VISSZAVONÁSA
9. §
/1/ A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik, így
különösen: ha vele szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi
büntetést szabtak ki.
/2/ A visszavonást a javaslattételre jogosult, továbbá a kitüntetett munkáltatója
kezdeményezheti. A visszavonási javaslatot az előkészítő bizottság elé kell terjeszteni.
/3/ A visszavonásról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 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
10. §
/1/ A kitüntetett személyekről és közösségekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
/2/ A kitüntetett díjak adományozását és visszavonását a helyi lapban közzé kell tenni.
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Módosította a 6/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2008. március 12-től.
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11. §
Ezen rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba, és kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Lakitelek, 1997. november 25.

Anka Balázs sk.
Polgármester

Dr. Albrecht Sándor sk.
jegyző

