
Szank Községi Önkormányzat 
9/2004.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 

„Szank Község Közszolgálatáért” 
szakmai kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
Szank Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § 
(6) bekezdés a) pontja alapján a községi önkormányzat polgármesteri hivatalánál és 
intézményeinél kiemelkedő munkát végző köztisztviselők és közalkalmazottak szakmai, 
hivatásbeli érdemeinek elismeréseként „Szank Község Közszolgálatáért” szakmai kitüntető 
díjat alapít. Adományozásával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 
 

1.§ 
A szakmai kitüntető díj a községi önkormányzat 

- polgármesteri hivatalánál kiváló közigazgatási munkát végző polgármesternek, 
jegyzőnek, köztisztviselőnek és a közigazgatási munkát kiemelkedő és példamutató 
módon segítő alkalmazottnak, (továbbiakban: köztisztviselők) illetve 
- intézményeinél (Általános Művelődési Központ, Gondozási Központ) kiemelkedő és 
példamutató oktató-nevelő, kulturális, művészeti, szociális, egészségügyi, testnevelési és 
sporttevékenységet végző közalkalmazottaknak és a szakalkalmazotti munkát kiemelkedő 
és példamutató módon segítő alkalmazottaknak (továbbiakban: közalkalmazottak) 

adományozható. 
 

2.§ 
1.  A szakmai kitüntető díj adományozására a Községi Önkormányzat jogosult. 
2.1 Évente legfeljebb kettő kitüntető díj adományozható, kiemelkedően indokolt esetben a 

képviselő-testület két kitüntetés odaítéléséről dönthet. 
3.  A szakmai kitüntető díj csak annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak adható, aki az 
     adományozást megelőzően a község közszolgálatában legalább 10 évig kiválóan dolgozott. 
4.  A kitüntető díj a beterjesztő javaslatára megosztva is adományozható. 
5.  A kitüntető díj posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére a 
     kitüntetett házastársa, egyeneságbeli hozzátartozója jogosult. 

3.§2 
1. A kitüntető díjra javaslatot tehetnek 

- munkáltatói hatáskörük keretében a munkáltatói jogokat gyakorló vezetők 
- az intézményi érdekképviseleti szervezetek vezetői 

2. A javaslatot az előírt adatlapon (1. sz. melléklet) május 30-ig a polgármesternek kell 
megküldeni. 

A díjak átadása 
4.§ 

1. 3A szakmai kitüntető díjat évente egy alkalommal községi ünnepi keretek között kell 
átadni. 

2. 4A szakmai kitüntető díj átadásának ideje minden év augusztus 20-i községi ünnepség. 
3. A szakmai kitüntető díjat Szank Község Polgármestere adja át. 
 

                                                 
1 Módosította: 13/2009.(IV.07.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. április 7-től. 
2 Módosította: 13/2009.(IV.07.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. április 7-től. 
3 Módosította: 13/2009.(IV.07.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. április 7-től. 
4 Módosította: 13/2009.(IV.07.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. április 7-től. 



A kitüntet ő díjakkal járó elismerés 
5.§ 

1. A kitüntető díjjal pénzjutalom és oklevél jár. 
2. Kitüntető díjanként a pénzjutalom nettó összege a mindenkori minimálbér összegének 

kétszerese. (2004-ben 106 ezer forint) 
3. Megosztott díj esetében az adományozottak mindegyike oklevelet kap, a pénzjutalmat 

pedig egyenlő arányban kell megosztani 
4. A pénzjutalom-, az adományozással járó egyéb költségek összegét, illetve a kitüntető 

díjhoz kapcsolódó munkáltatói címadományozás pénzügyi fedezetét a községi 
önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 

5. Az oklevélnek tartalmaznia kell: 
- Az adományozó megjelölését 
- A díjban részesülő nevét, beosztását vagy foglalkozását 
- A képviselő-testület határozatának számát 
- A díj adományozásának rövid indoklását 
- A kiállítás keltét, a polgármester aláírását 
- A képviselő-testület pecsétjének lenyomatát 

6. Az oklevél mintapéldányát az önkormányzati rendelet irattári példánya mellett kell őrizni 
7. A szakmai kitüntető díjban részesülő személyekről a községi jegyző nyilvántartást köteles 

vezetni. 
8. A kitüntető díjak adományozásával járó előkészítő, szervezési feladatokat a jegyző látja el. 
 

A kitüntet ő díjak visszavonása 
6.§ 

1. A szakmai kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik, így 
különösen: ha vele szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi 
büntetést szabtak ki. 

2. A visszavonást a javaslattételre jogosultak kezdeményezhetik. 
3. A visszavonásról szóló határozat számát a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni és a 

visszavonás tényét az érdekeltekkel közölni kell. 
 

7.§ 
1. Ez az önkormányzati rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
2.5 
 
 
 
        Zaka László s.k. Vincze Jánosné s.k. 
        polgármester         jegyző 
 
 
Z Á R A D É K:  
 
Kihirdetve: 2004. április 28. 
 
S z a n k, 2004. április 28. 
 Vincze Jánosné s.k. 
         jegyző 

                                                 
5 Módosította: 13/2009.(IV.07.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. április 7-től. 



 
 
                                                                                                                          1. sz. melléklet 

J A V A S L A T 
 
 

Javaslatot tevő szerv, személy: ……………………………………………………………….. 
 
Díjra javasolt személy: ……………………………………………………………………….. 
 
Név: …………………………………………………………………………………………… 
 
Lakcím: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 
 
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………. 
 
Foglalkozás, beosztás: ………………………………………………………………………… 
 
Munkahely: …………………………………………………………………………………… 
 
A község közszolgálatában töltött idő: ……………. év 
 
Indoklás:  
(Az indoklás térjen ki a javasolt személy jelentősebb munkaterületeire ahol dolgozott, az 
eddig kapott jelentősebb elismerésekre, kitüntetésekre, kiemelkedő munkateljesítményeinek 
felsorolására, értékelésére) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt                                                             Ph.                                              aláírás 


