
 

 

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2011. (VI.16.) önkormányzati rendelete 

a Nagyigmándért díj 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 Nagyigmándért díj adományozható mindazon közösségek tevékenységének 

elismeréséül, akik közvetlenül jelentős mértékben hozzájárultak a település társadalmi, 

gazdasági, kulturális, egészségügyi, szociális és egyéb vonatkozású fejlődéséhez, 

munkájukkal elősegítették a közösségi légkör kialakulását, vagy tevékenységükkel 

elismerést szereztek a községnek.  

2.§ (1) A Nagyigmándért díjhoz a külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és 

pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege 150.000,-Ft. 

(2)  A pénzjutalom összegét a díjazottnak működéséhez, alapfeladatai ellátásához kell 

felhasználnia. 

3.§ A díszoklevél tartalmát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

4.§  A díjjal járó emlékplakett egyoldalas bronzöntvény a Bozó József éremtervező által 

megtervezett 120x80 mm méretű, téglalap alakú díj részletes leírását a rendelet 

2.számú melléklete tartalmazza. 

5.§ Évente legfeljebb egy díj adományozható. 

6.§ A díjat a polgármester adja át minden évben a Magyar Köztársaság augusztus 20-i 

állami ünnepén, az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségen. 

Amennyiben a díjazott szervezet tevékenysége más ünnepnaphoz köthető, úgy 

lehetőség van a díj átadására a szervezet életéhez kötődő ünnepségen is. Erről az 

adományozó határozatban rendelkezni kell a képviselő-testületnek. 

7.§  (1) A díj adományozását kezdeményezhetik a képviselő-testület tagjai, bizottságai, a 

helyi társadalmi szervezetek, egyesületek.  

(2) A kezdeményezés határideje március 31. nap. 

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra javasolt közösség pontos nevét székhelyét, 

az elismerni kívánt tevékenység ismertetését, továbbá a kezdeményező nevét, lakcímét 

aláírását. 

(4) A javaslatokat a polgármesterhez címezve kell benyújtani, aki a képviselő-testület 

elé terjeszti a benyújtási határidő leteltét követő első ülésen.  

(5) A díj adományozására beérkezett javaslatokat a tevékenységi kör szerinti bizottság 

tárgyalja meg, és tesz javaslatot az adományozásra. 

(6) A „Nagyigmándért díj”  adományozását a képviselő-testület minősített többségű 

szavazattal ítéli oda.  

 

8.§  A díj a már díjazott szervezetnek csak a díjazástól számított 5 év elteltével  

adományozható ismételten.  



 

 

9.§  (1) Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2006. (VI.15.) és a 

7/2007. (IV.19.) önkormányzati rendelet.  

Hajduné Farkas Erika sk. 

polgármester 

 

dr. Füles Zoltán sk. jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. június 16. 

dr. Füles Zoltán sk. jegyző 


