
TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

18/1991. (XII. 23.) rendelete 

 

A „TISZAJENŐ KÖZSÉGÉRT DÍJ” alapításáról és adományozásáról 
 
Tiszajenő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdés a./ pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

 

Tiszajenő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község társadalmi, gazda-
sági életében, tudományos, kulturális, közoktatási, művészeti, ifjúsági és sport, 
egészségügyi és szociális, valamint egyéb szakmai területeken elért kimagasló telje-
sítmények elismerésére az alábbi kitüntető díjat alapítja: 

„TISZAJENŐ KÖZSÉGÉRT DÍJ” 
 

2. § 

 

/1/ „TISZAJENŐ KÖZSÉGÉRT DIJ” adományozható azoknak, akik a község fej-
lesztése érdekében: 

- társadalmi, gazdasági, tudományos életben, a terület- és településfejlesz-
tésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb 
területeken példamutató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, 

- elméleti, vagy gyakorlati munkájuk révén kiemelkedő módon hozzájá-
rultak a községben a korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósí-
tásához, 

- a kulturális élet, a művészetek /zene, tánc, képző- és iparművészet, épí-
tőművészet, film- és fotóművészet/ terén kimagasló színvonalú alkotó 
tevékenységet végeztek, 

- tartósan kiemelkedő gyógyító, megelőző, szociális tevékenységet fejtet-
tek ki, az egészségügyi és szociális ellátás községi célkitűzéseinek ered-
ményes megvalósításához hozzájárultak, 

- az ifjúsággal összefüggő feladatok végrehajtásában, a testnevelési és 
sportmozgalom szervezésében, fejlesztésében és feltételei megteremté-
sében kiemelkedő érdemeket szereztek, valamint 

- átfogó életmű elismeréseként. 
 
/2/ A kitüntető díj egyéneknek és közösségeknek egyaránt adományozható. 

 

3. § 

 



/1/ A kitüntető díjat a képviselő-testület adományozza. 

/2/ A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek: 

- a képviselő-testület tagjai, a képviselőtestület bizottságai, 
- a községi érdekképviseleti, szakmai szervezetek. 

 
/3/ A javaslatokat minden év május 15-ig kell a polgármester részére megküldeni. 

/4/ Az adományozásra vonatkozóan a polgármester tesz előterjesztést. 

/5/ A „TISZAJENŐ KÖZSÉGÉRT DÍJ”-ból évente legfeljebb kettő adományozható. 
Kivételesen, kiemelkedő évfordulók alkalmával a tárgyévben kiadható díjak számát a 
képviselő-testület legfeljebb kettővel megemelheti. 

 
4. § 

 

A kitüntető díjat minden év augusztus 20-a alkalmával kell átadni. 

5. § 

 

/1/ A kitüntető díj adományozása során emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat 
kell átadni. 

/2/ A kitüntető díj átadására a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. 

6. § 

 

Az emlékplakett leírása a következő: 

90 mm átmérőjű kör alakú, bronzból készült érme. 

Középütt a községre jellemző MIRA üzemet jelképező kút architechtúrája látható. 
Körben „Tiszajenő községért” felirat olvasható. 
 

7. § 

 

/1/ A kitüntető díjjal pénzjutalom jár. A pénzjutalom díjankénti  összegéről minden 
évben a költségvetés elfogadásakor dönt a képviselő-testület. 
Közösségek részére történő adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható 
összeg maximum háromszorosa lehet, amelynek konkrét összegét a képviselő-testület 
az adományozáskor határozza meg. 
 
/2/ A pénzjutalmat és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a községi ön-
kormányzat költségvetésében kell biztosítani.  
 
 
 
 

8. § 

 



/1/ A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Ér-
demtelen a kitüntetésre különösen az, aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét 
sértő magatartást tanúsított, akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen 
elitélt, illetőleg a közügyek gyakorlásától eltiltott. 
 
/2/ A kitüntető díj visszavonását az adományozásra javaslatot tevők kezdeményezhe-
tik. 
 
/3/ A visszavonásról a javaslat alapján a képviselőtestület dönt, egyben gondoskodik a 
kitüntető díj bevonásáról. 
 

9. § 

 

A kitüntetettekről Tiszajenő Községi Önkormányzat  hivatala nyilvántartást vezet. 
 

10. § 

 

/1/ Ez a rendelet 1992. január 1-én lép hatályba. 
 
/2/ 1991. december 31-én Tiszajenő Községi Tanács „Tiszajenő községért” kitüntetés 
és díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1990. évi 2. sz. tanácsrendelete 
hatályát veszti. 
 
Kelt: Tiszajenőn a Tiszajenő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 1991. októ-
ber 14-i ülésén. 
 
 
Horthy Csaba sk.       Balla Gyula sk. 
   polgármester                      jegyző 
 

 

 

Megjegyzés: A rendeletet módosította a 20/2004. /IV.30./ és a 8/2009.(II.12.) rendelet. 
  2009.  március 1-jén hatályos szöveg. 
 
Tiszajenő, 2009. március 1. 
 
        Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                     körjegyző 
 


