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Rimóc Község Önkormányzat 

 Képviselőtestületének  

10/2000. (VII. 13.) rendelete 

 

 kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, valamint 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja:
1
 

 

1. §. 

 

Rimóc községben a helyi közügyek terén elért kimagasló teljesítmények elismeréséért "Rimóc 

Községért " kitüntető díjat-, valamint a „Köz szolgálatáért” elismerő plakettet alapít és 

adományozásának rendjét megállapítja.
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(1) a.) Rimóc Községért díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a 

köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát 

végeztek, jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgáltatás színvonalának 

emeléséhez, ezáltal általános elismerést vívtak ki. 

 

b.) Adományozható azon személyek, szervezetek részére, akik kiemelkedő munkát értek el a 

közművelődési munka irányításában, az ifjuság művelődéséért végzett munkában, a 

közművelődés korszerű formáinak, módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, a 

néphagyományok megőrzésében, s mindezek mellett társadalmi aktivitásukkal is kitűntek. 

 

c.) Adományozható a kiemelkedő eredményt elért óvodai, iskolai, egyéb alapfokú oktatási, - 

nevelési munkában, tehetséggondozás terén, magas fokú  pedagógiai és szakmai felkészültség 

alapján élen járó, az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, 

alkalmazásában élen járó személyeknek és közösségeknek. 

 

d.) Adományozható az egészségügyi és a szociális ellátás érdekében kiemelkedő tevékenységet 

kifejtő orvos, gyógyszerész, más szakdolgozó, vagy kisegítő személynek, vagy példaértékű 

munkát végző közösségnek. 

 

e.) Adományozható azoknak a személyeknek, akik a mérhető sportteljesítmény (terület, vagy 

megyei) mellett magatartásukkal életmódjukkal is példaként állíthatók a község közösségei elé. 

Adományozható személyek és csapatok részére egyaránt. 

  

f.) Adományozható azoknak akik a lakossági ellátásban, munkahelyteremtésben, általános 

elismerést szereztek munkájukkal. Hozzájárultak a község jó hírnevéhez, köztiszteletet vívtak 

ki. 

 

(2)  a.) A „Rimóc Községért” kitüntető díj adományozására bárki ajánlást tehet. A javaslatot a 

polgármester, a képviselő-testület tagjai, az intézmények vezetői, valamint a civil szervezetek 

képviselői terjeszthetik a képviselő-testület elé.
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b.) A kitüntető díj adományozásáról szóló javaslatot írásban kell benyújtani, minden év 

augusztus 31. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő
4
. 

 

c.)   A Képviselő-testület a beérkezett javaslatok alapján, a díj odaítéléséről minden év október 

15. napjáig  dönt
5
. 

1/A §
6
 

 

(1) Rimóc Községért Elismerő Oklevél adományozható annak a személynek, szervezetnek, akik 

rövidebb időn át  kiemelkedő közösségi munkájukkal segítették a közösség fejlődését, 

előrehaladását. 

 

(2) Az elismerő oklevél 5.000.- Ft pénzjutalommal jár. 

 

(3) Az elismerő oklevél adományozásáról szóló javaslatot írásban kell benyújtani, minden év 

augusztus 31. napjáig.
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      2. §. 

 

      A kitüntető díj és elismerő oklevél évente adományozható, melyek átadására az október 23-ai 

ünnepi megemlékezés keretében kerül sor.
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      3. §. 

 

(1)   A kitüntető díjjal emlékplakett és 25.000.- Ft pénzjutalom jár. 

     

(2) A kitüntető díj megosztva is adható. Ezen esetben az adományozottak mindegyike 

emlékplakettet kap, a pénzjutalom pedig egyenlő arányban osztandó. 

 

(3)  Abban az esetben, ha a díjba közösség, vagy csapat részesül, a pénzjutalom összege emelhető, s 

annyi emlékplakett jár, ahány tagja a közösségnek van. 

 

 

      4. §. 

 

  A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

 

 

      5. §. 

 

(1) A kitüntetésre érdemtelenné váló - bíróság által közügyektől vagy foglakozástól eltiltott 

kitüntető díját a testület minősített többségű döntéssel visszavonhatja. 

 

(3) Ez esetben az adományozott nyilvántartásból történő törlésével egy idejűleg az emlékplakett 

visszaadására és a cím használatának eltiltására kötelezett. 

                                                                                                                                                      
3
 Módosította a 6/2016. (VII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 07. 27. 

4
 Módosította a 17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelet 

5
 Beiktatta a 17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelet 

6
 Beiktatta a 7/2001. (VI.14. ) rendelet 

7
 Módosította a 6/2016. (VII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 07. 27. 

8
 Módosította a 6/2016. (VII. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 07. 27. 



 3 

 

 

      6. §. 

 

A díj adományozásáról és a visszavonásáról szóló döntés közzétételéről a jegyző gondoskodik. 

 

 

      7. § 

 

(1) a) A képviselő-testület a „Köz szolgálatáért” elismerő plakettet adományoz – a (2) bekezdés 

szerint – annak a személynek, aki az önkormányzat fenntartásában működő intézményben-, 

illetve az önkormányzat által létrehozott társulásban jogviszonyban áll, továbbá annak a  

megválasztott tisztségviselőnek, aki hosszú időn át munkát végez, hozzájárul a település 

közszolgáltatása színvonalának emeléséhez.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az önkormányzatnál eltöltött  

 10 éves munkaviszony után elismerő oklevelet, bronz plakettet és 10.000.- Ft készpénzt; 

 15 éves munkaviszony után elismerő oklevelet, ezüst plakettet és 15.000.- Ft készpénzt; 

 20 éves munkaviszony után elismerő oklevelet, arany plakettet és 20.000.- Ft készpénzt; 

 25 éves munkaviszony után elismerő oklevelet, aranygyűrűt és 25.000.- Ft készpénzt 

kap.
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8. §
11

 

A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.  

 

 

      9. §
12

 

 

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 6/1992(V.22) és a 12/1996. (VIII.09.) sz. 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

       Rimóc, 2000. július 13. 

 

 

 

 

           Beszkid Andor       Lőrikné Kiss Ibolya 

              polgármester                           jegyző 
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