
 

4/2008.(VI. 19.) rendelet 

A helyi kitüntető díj alapításáról és adományozásuk rendjéről  

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar 

Köztársaság kitüntetésekről szóló, többször módosított 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a községi kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 

Kitüntető díj alapítása 

1. §  Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közügyek valamely 

területén elért kimagasló teljesítmény, vagy hosszú időn át folytatott kiemelkedő 

munkálkodás, életmű elismerésére a „ Tiszakürt Községért”  kitüntető díjat alapítja. 

 

 

„Tiszakürt Községért” kitüntető díj 

 

2. § Adományozható annak a személynek és, vagy közösségnek, aki(k): 

 

(1) A község közéletében, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati 

viszonyban, valamint a polgárok ügyei intézésének, biztonságának egyéb területein, hosszú 

időn át kiemelkedő munkát végez, vagy jelentős szellemi alkotással járul hozzá a közszolgálat 

színvonalának emeléséhez, ezzel és magatartásával általános elismerést vív ki a polgárok 

körében, szakmai és egyéb környezetében. 

 

(2) Kiemelkedő eredményt értek el a község közművelődési irányításban, szervezésében, a 

lakosság közművelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és 

módszereinek kidolgozásában meghonosításában. Mindezek mellett kitűnnek a község  

kulturális közéletében való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, 

közösségi- és magánéletük példamutató. 

 

(3) Hosszú időn keresztül kiemelkedő eredményt értek el a községben az oktató-nevelő 

munka, 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 

is. 

 

(4) A község lakosai érdekében az egészségügyi és szociális ellátás terén kiemelkedő, 

lelkiismeretes munkát végző személyeknek és közösségeknek adományozható. 

Az adományozás rendje 

3. §  (1) A kitüntető díjak évente adományozhatók, falunap alkalmával kerülnek átadásra. 



(2) A képviselő-testület felhatalmazhatja a polgármestert a kitüntetéseknek más, arra méltó 

helyen és körülmények között való átadására is. 

(3) A kitüntetésre bárki írásban, adott év április 30 napjáig, részletes indokolással ellátott 

javaslatot nyújthat be a polgármesterhez, aki beterjeszti azt  a képviselő-testület elé.  

 (4) A kitüntető díjak adományozásáról – kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok 

alapján – a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett személyes 

adatait nem tartalmazhatja. 

 

4. § (1) A kitüntető díj három fajta szerint: elismerő oklevél, emlékplakett, aranygyűrű. 

Emlékplakett három: bronz, ezüst, arany fokozatban adható. 

Az aranygyűrű női, v. férfi pecsétgyűrű, mely tartalmazza a község címerét. 

Az elismerő oklevélen, emlékplaketten, aranygyűrűn szerepel a „Tiszakürt Községért” 

felirat, valamint a község címere.  

 

 (3) A díj ugyanazon személynek és közösségnek legalább 5 év elteltével adományozható 

ismételten. 

(4) A kitüntetések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves 

költségvetésében kell biztosítani. 

(5) A kitüntetettekről – kitüntetési fajtánként – díszes kivitelű albumban nyilvántartást kell 

vezetni. 

(6) A kitüntetett személyekről és közösségekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, 

amely tartalmazza a kitüntetettek nevét, foglalkozását, az adományozás évét, és mellékelni 

kell az adományozásról szóló határozatot. 

 

5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Tiszakürt, 2008. június 19. 

 

 

 

                                 Tálas László                                             dr. Héczei Eszter 

                                 Polgármester                                                     jegyző 

  

 


