Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011. (VI.16.) önkormányzati rendelete
a „Nagyigmándért Emlékérem” adományozásáról
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

A Nagyközség életében munkásságukkal, életművükkel maradandó értéket nyújtó
személyek munkájának elismerésére arany, ezüst, illetve bronz emlékérmet
adományoz az önkormányzat.

2.§

(1) A Nagyigmándért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, akik
tartósan kiemelkedő, áldozatos, példaértékű munkát végeztek a nagyközség
fejlesztésében, a helyi értékek teremtésében, az értékek megőrzésében és a
hagyományok ápolásában, így különösen

3.§

4.§

a) a társadalmi, tudományos, gazdasági életben, a településfejlesztésben, az ipari,
a mezőgazdasági, kereskedelmi és egyéb területeken
b) az oktató, nevelő tevékenységben kiemelkedtek,
c) a művészeti, kulturális élet területén átlag felettit alkottak,
d) az egészségügyi és szociális célkitűzések megvalósításához nagymértékben
hozzájárultak,
e) a sport és a testkultúra feladatainak végrehajtásában élen jártak.
(2) Az emlékérem átfogó életmű elismeréséül is adható.
(1) Az érmet a képviselő-testület adományozza.
(2) Az adományozást kezdeményezhetik:
a) a képviselő-testület tagjai, bizottságai,
b) helyi érdekképviseletek, szakmai szövetségek, egyesületek, helyi
civil szerveződések.
(3) A kezdeményezés, javaslattétel határideje az adományozás évét megelőző év
december 31. napja.
(4) A kitüntetési javaslatokat a jegyző gyűjti, majd a polgármester a képviselő-testület
elé terjeszti a tárgyévet követő első ülésen.
(5) Amennyiben a képviselő-testület nem tud dönteni, úgy a következő testületi ülésig
a képviselők újra megfontolhatják a javaslatokat. A téma másodszori tárgyalásakor
azonban dönteni kell.
(1) Az emlékérmet évente két alkalommal nemzeti ünnepeinken március
15-én és augusztus 20-án ünnepélyesen kell átadni.
(2) Az emlékérem adományozását oklevél is tanúsítja, az arany és ezüst
emlékéremhez pénzjutalom is jár.
(3) Az érem ismételten és posztumusz díjként is adományozható, melyet a
polgármester ad át.
(4) A díjazottak nevét az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

5.§

Az emlékérem részletes leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

6§

(1) A Nagyigmándért emlékérem arany és ezüst fokozatához járó pénzjutalom
összegét a mindenkori költségvetési rendeletben kell meghatározni. Amennyiben erre
nem kerülne sor, úgy az összege nem lehet kevesebb az utoljára átadott emlékéremhez
járó pénzjutalomnál.
(2) Az éremmel kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat
költségvetésében kell biztosítani.

7.§

(1) Vissza kell az emlékérmet attól vonni, aki arra érdemtelenné vált, akit szándékos
bűncselekmény miatt a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélt, illetve kirívó
közösségellenes magatartást tanúsított.
(2) A visszavonásra vonatkozó eljárást a javaslattevők kezdeményezhetik.
(3) A visszavonásról az adományozó dönt.

8. §

A kitüntetettekről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.

9.§

Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/1994.(VI.1.),
16/1995. (X.5.), 7/2000. (III.2.) és a 4/2007. (III.8.) önkormányzati rendelet.

Hajduné Farkas Erika
polgármester
dr. Füles Zoltán
jegyző
A rendelet kihirdetve: 2011. június 16.
dr. Füles Zoltán
jegyző

