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a kitüntetés ek adomúny oztÍs ónak rendj éról
(e gt s ége s szerkezetb en)
Szigetbecse Kozség Ónkarmányzata attól a céltól vezéreltetve, hrg a helyi l<ozösség
szolgólatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezetelat méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve áIlíthassa
példakénta jelen és utókor elé, a kitüntetések adomónyozásónakfeltételeit és az eljórás rendjét a
következők szerint szabályozza a helyi önkormányzatokról szóló ]990. évi LXv.tv. ]6.s. Q)
bekezdés alapján:

SZIGETBECSÉÉRTcím

/.s. Szigetbecséért cím adományozható annak a mag/ar, vagl kt;lfc;ldi állampolgárnah aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájőval, vagl egész életművével mind a községen belül, mind
pedig országosan vag) nemzetkazi viszonylatban olyan altalónos elismerést szerzett, amely
hozzájórult a k1zség jó hírnevének öregbítéséhez, a község fejlesztésében, társadalmi, szocidlis,
kulturóIis és gazdasági élet bórmely ógazatában kiemelkedő hasznos munkát végeztek, és ennek
révéna lúzségértékeitnövelő, maradandó eredményeket érteket el'
2.$' Szigetbecséértcím évente kettő adomdnyozható'
A Szigetbecséért címmel kulon erre a célra Mszített Szigetbecséértfelirattal ellátott arany
emlékgtűrű és díszoklevél jár. Az emlékglűrű értékenem lehet kevesebb 80.000.-Ft-nál, illetve
3.$

a legutolsó ótadott értéknél'
S zig etb ecs e S zo lgóIatdért D
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4.s. Szigetbecse Szolgálatáért Díj adomónyozható azon személyelvtek és kt;zösségelcrtek, akik a
kazség érdekébenhosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek az ohatás-, közművelődés-'
egészségügy-, szociáIis-, sport-, köztisztviselői-

és k0zbiztonság szolgálatóban.

5.s. A Szigetbecse Szolgálatóért díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
6.$. Szigetbecse Szolgálatóért díjban részesült erre a céIra készítetett emlékérem,díszoklevélés
jutalom jár, amelynek értékenem lehet kevesebb nettó 30 e. Ft.-nál, illene a legutolsó átadott díj
ÖsszegénéI.

-2Az elismerés ek

adomtúnyozús dnak rendj e.

Afenti kituntetések odaítélésérőlés annak átadósi időpontjáról a Kazségi Képviselő-testület
- az Ügtrendi Bizottsóg javaslatóra, a megválasztott képviselők tabb mint a felének szayazata
7.$.

alapjón_ dant.

A
Íenti kitt;ntetések visszavlonható, ha az elismerésben részesítettarra érdemtelennévdlik.
visszavonás módjára az adomónyozásravonatkozó szabályokot kell allralmazni.
8'S. A

kitt;ntetésekkel jóró juttatósok kaltségeinek fedezetét az onkormányzat éves
kalts égvetésébenbiztosítani kell.

9.$.

A

]0's. E rendelet a belső piaci szolgáltatósolról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2 0 0 6/ ] 2 3 /E K ir ány elvnek v al ó me gfel el és t s z ol gólj a'
Ezen rendelet 2004. mójus ]-én, a módosítás 2010. február 25-én lép hatólyba'
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