
JÁSZLADÁNY  NAGYKÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
 

20/2009. (VI.28.)   sz.   r e n d e l e t e 
 

a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában 
tevékenykedők elismeréséről 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)1 
 

Jászladány Nagyközség Képviselő-testülete az odaítélhető díjak adományozásáról, 
és a közszférában tevékenykedők elismeréséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

A képviselő-testület által odaítélhető díjak, és a közszolgálati tevékenység el-
ismerése 

 
 

1.§ (1) A képviselő-testület döntése alapján Jászladány Nagyközségben a követke-   
           ző díjak adományozhatók évente egy alkalommal: 

a) Díszpolgári Díj 
b) Az Év Embere Jászladányon 
c) Jászladány Közszolgálatáért Díj. 

 
(2) A képviselő-testület ünnepség keretében emlékezik meg a településen köz-

szolgálati területen dolgozók munkájáról, azok ágazati szintű hivatalos ünnep-
napjai alkalmából. 

 
(3) A településen szolgálatot teljesítő rendőröket a képviselő-testület minden év 

április 24. –én, Szent György napi ünnepség keretében látja vendégül, részük-
re előzetes döntés alapján meghatározott mértékű tárgyjutalmat ad át. 

 
(4) Június első hetében tart megemlékezést a képviselő-testület a településen 

dolgozó pedagógusok és a közművelődésért tevékenykedők munkájának el-
ismeréséül. 

 
(5) 2Minden év július elsején az Önkormányzat nevében a polgármester köszönti 

vendéglátással egybekötött ünnepség keretében a Jászladányi Polgármesteri 
Hivatal dolgozóit, az egészségügyben dolgozókat, a NÜVI és a napközi kony-
ha dolgozóit. 

 
(6) A Szociális munka napján, minden év november 12-én ismeri el a Jászladány 

lakosságáért tevékenykedő szociális dolgozók érdemeit ünnepi megemléke-
zés keretében. 

 
 

Díszpolgári díj 
 

Az adományozás rendje 
 
2.§ (1) Díszpolgári Díj adományozását kezdeményezheti: 

                                                 
1 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 7/2013. (III.28.) és 12/2013.(VIII.28.) rendeletei. 
2 Módosította: 7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. 
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a) bíróság által bejegyzett, a nagyközségben működő politikai szervezetek, 
b) tömegszervezetek és mozgalmak, 
c) gazdálkodó szervek, 
d) önkormányzati intézmények, 
e) munkahelyi kollektívák, 
f) lakóhelyi közösségek és az  
g) önkormányzat bármely bizottsága,  
h) magánszemélyek. 

 
(2)3Az /1/ bekezdés szerinti kezdeményezést augusztus 15-ig kell benyújtani a    
      polgármesterhez. 
 
(3) A /2/ bekezdés szerint beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi  
     Bizottsága véleményezi. A bizottság véleményét a bizottság elnöke terjeszti a  
     Képviselő-testület elé. 
 
(4) A Képviselő-testület évente egy főnek adományozhat Díszpolgári Díjat. 
 
(5)4A Díszpolgári Díjat – ünnepélyes keretek között – a Ladány Napja rendezvény 
     sorozat keretében a nagyközség polgármestere adja át a Képviselő-testület ne- 
     vében. 
 

A díjjal járó juttatások 
 
(1) Az adományozásnál a Díszpolgári Díjban részesültnek a polgármester:  
 
    a) bőrbe kötött – a nagyközség nevével és címerével ellátott – diplomát, 
 
    b) Jászladány Nagyközség címerével gravírozott – legalább 40.000,-Ft értékű –   
        arany pecsétgyűrűt, és a díjazott azon tevékenységére jellemző kisebb értékű   
        személyes tárgyat ad át, mellyel a kitüntetést kiérdemelte.  
 
(2) A diplomát a polgármester és a jegyző írja alá.  
 
(3) A Díszpolgári Diplomának tartalmaznia kell:  
 
     a) a nagyközség megjelölését, 
     b) az adományozott nevét, hivatali állását, 
     c) az adományozás jogcímét, 
     d) az aláírásokat és az önkormányzat bélyegző lenyomatát.  
 
 

Egyéb szabályok 
 
 

(1) A Díszpolgári Díjat díszes kivitelű almanachban kell nyilvántartani. 
    Az almanachban vezetett adományozást a polgármester és a jegyző, valamint az  
    adományozott írja alá. 
 
(2) A nagyközség díszpolgára jogosult:  
                                                 
3 Módosította: 12/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1 §-a 
4 Módosította: 12/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2 §-a 
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     a) a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni, 
     b) megismerni a nagyközség egészét átfogó fejlesztési programot és fejlesztési  
          terveket, 
     c) a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzatot képviselő  
          delegációban részt venni. 
 
(3) A /2/ bekezdés szerinti jogok érvényesítéséért a polgármester a felelős.  
 
 

 
 

Az Év Embere Jászladányon Díj adományozásáról 
 
 

3. § (1)Az Év Embere Jászladányon Díjjal az önkormányzat azok érdemeit ismeri el, akik  
    kiemelkedő társadalmi, közéleti, művészeti, művelődési, közegészségügyi, sport 
    illetve gazdasági tevékenységükkel elősegítették az adott évben Jászladány   
    nagyközség fejlődését. 
 
(2) A díj adományozását kezdeményezhetik: 

a) polgármester, 
b) az önkormányzat bizottságai, és az 
c) önkormányzati képviselők. 

 
(3) A /2/ bekezdés szerinti kezdeményezést minden év október 31-ig kell benyújtani    
    a    polgármesterhez.  
 
(4) A Képviselő-testület évente egy főnek adományoz „Az Év Embere Jászladányon  
    Díj”-at.  
 
(5) A díjat ünnepélyes keretek között minden évben a falugyűlésen a polgármester  
    adja át.  
 
 
(6) A díj átadásakor a polgármester 
   
     a) díszoklevelet és 
     b) 20.000,-Ft értékű tárgyjutalmat ad át. 
 

 
 

Jászladány Közszolgálatáért Díj 
 

4. § (1) A Jászladány Közszolgálatáért Díjjal az önkormányzat azok érdemeit ismeri 
el, akik a település közszolgálatában kiemelkedő tevékenységükkel a közbizton-
ság, az oktatás, az egészségügy, a közművelődés, az önkormányzat, a szociális 
ellátás területén kimagasló eredményt értek el, illetve munkájuk a közösség szá-
mára példaértékűnek tekinthető.  
 
(2) Ezen díj odaítélésének feltétele lehet különösen: 
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a) az oktatói tevékenység során kiemelkedő teljesítmény tanúsítása a tanulók 
oktatása, nevelése során, mely jelentős mértékben elősegítette azok fizikai, 
szellemi fejlődését, tehetségének kibontakoztatását 

b) az oktatási intézmény nevelési, pedagógiai programjának elkészítése, megva-
lósítása, értékelésének segítése 

c) részvétel az iskolaközösség kialakításában, fejlesztésében, szülőkkel való 
kapcsolattartásban 

d) kimagasló eredmény a szociális ellátás, igazgatás, a szociális szakma és a 
gyermekvédelem területén 

e) jelentős hozzájárulás a hivatali élet hatékonyabb mindennapi működéséhez 
f) áldozatos, kiemelkedő munkavégzéssel a lakosságnak nyújtott magas szintű 

ügyintézés, problémamegoldás, szolgáltatásnyújtás 
g) betegellátás területén kiemelkedő szakmai tudás, fejlődés, ellátottak bizalmá-

nak megszerzése 
h) lakosság széleskörű tájékoztatása, nyomonkövetése során tanúsított kiemel-

kedő feladatellátás, mely jelentős mértékben elősegíti a betegségek kialakulá-
sának megelőzését, korai felismerését, a betegség következtében kialakul ál-
lapot javítását 

i) kulturális örökségünk megismerésében, elsajátításában tanúsított kiemelkedő 
szerepvállalás 

j) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltá-
rásához, megismertetéséhez, helyi művelődési szokások gondozásához, gaz-
dagításához való nagy mértékű hozzájárulás 

k) nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
befogadásának elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása során tanú-
sított kimagasló tevékenység. 

 
(3) A díj adományázását kezdeményezheti: 

a) munkahelyi vezető 
b) polgármester 
c) képviselő-testület 
d) az önkormányzat bizottságai. 

 
(4) A /2/ bekezdés szerinti kezdeményezést minden év március 1.-ig kell benyúj-

tani a polgármesterhez. 
 
(5) 5A Képviselő-testület minden évben négy Jászladány Közszolgálatáért Díjat 
adományoz. 

 
(6) A díjat ünnepélyes keretek között minden évben azon ágazat 1.§ /4/, /5/, /6/ 
bekezdésben meghatározott ünnepe alkalmával adja át a polgármester, mely 
ágazatban dolgozó számára azt adott évben a képviselő-testület odaítélte.  

 
(7) A díj átadásakor a polgármester  

a) díszoklevelet 
b) 30.000 Ft értékű tárgyjutalmat ad át. 

 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

 

                                                 
5 Módosította: 7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
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5.§ (1) A 2. §, a 3. § és a 4.§ szerinti kezdeményezést írásba kell foglalni és  
    részletesen ki kell fejteni a javasolt személy tevékenységét, munkásságát. 
 
(2) A Díszpolgári Díj megvonható attól: 
 

a) aki annak viselésére méltatlanná válik (az Ügyrendi Bizottság javaslata 
alapján). 

 
(3) A megvonásra vonatkozó határozatot az almanachba be kell vezetni, és a  
    megvonás tényét az érintettel közölni kell. 
    A Díszpolgári Díj adományozását – vagy annak megvonását – a helyben szokásos  
    módon kell nyilvánosságra hozni. 
 
/4/ Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és egyben hatályát veszti a  
     3/2005 (I.28) önkormányzati rendelet. 
 
(4) 6 
 
Jászladány, 2009. június 25. 
 
 
/: Dankó István :/                                                    /: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia :/ 

     polgármester                                                                               jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Jelen rendelet 2009. június 28. napján került kihirdetésre. 
 
 
Jászladány, 2009. június 28. 

                                                                            /: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia :/ 
                                                                                                       jegyző 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalta 2013. augusztus 28-án 
 
 
 
 
 

Lajkó Terézia 
jegyző 

                                                 
6 Hatályon kívül helyezte: 7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3 §-a 


