
Zagyvaszántói Önkormányzat 5/2000. (II.24.) RENDELETE
a Zagyvaszántóért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2004.(IV.30.), a 8/2008.(V.29.) rendelettel1

A Zagyvaszántói  Önkormányzat  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX. 
tv.44/A.§. (1) bek. f) pontjában és a helyi Önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 1.§. (6) 
bek.  a)  pontjában  és  a  10.§.  (1)  bek.  c)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  az  alábbi 
rendeletet alkotja:2

1.§.

Zagyvaszántó  Község  Önkormányzata  a  község  társadalmi,  tudományos,  közoktatási, 
közművelődési,  irodalmi-művészeti  életében,  testnevelési  és  sportmozgalmában, 
közbiztonságának  és  környezetének  védelmében,  valamint  egészségügyi  ellátásban  szerzett 
kimagasló érdemek elismerésére a „Zagyvaszántóért” Kitüntető Díjat alapítja.

2.§.
(1) A kitüntető díj adományozásának általános feltétele:

Több éven keresztül maradandó értéket teremtő kimagasló munka vagy jelentős elismerést 
kiváltó eredmény elérése, amely  közvetlen Zagyvaszántót is érinti.

(2) Ezen belül adományozható a díj különösen:
• azoknak,  akik a  község társadalmi  életének,  közéletének,  közigazgatásának szervezése és 

irányítása,  a  természet  és  társadalomtudományok  területén,  a  településfejlesztés 
összehangolásában és megvalósításában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.

• Azoknak,  akik  elméleti  és  gyakorlati  munkájukkal  kiemelkedő  módon  hozzájárultak  a 
községben  korszerű  és  eredményes  nevelés,  oktatás  megvalósításához  és  példamutató 
munkájukkal,  kutató,  kísérletező,  korszerű  módszereikkel  Zagyvaszántónak  hírnevet 
szereztek.

• Azoknak, akik  kiemelkedő elméleti  és  gyakorlati  munkájukkal  a  tudományos,  művészeti, 
kulturális termékek terjesztésében élen jártak, a közművelődési tevékenységüket több éven 
keresztül magas szinten, példamutatóan végezték, s a községnek hírnevet szereztek.

• Azoknak, akik a község testnevelési és sportmozgalmának szervezésében élen jártak, illetve 
sportteljesítményeikkel kiemelkedő eredményt értek el.

• Azoknak,  akik  elméleti  és  gyakorlati  munkájukkal  kiemelkedő  módon  hozzájárultak  a 
községben  épített  és  természeti  környezet  védelméhez,  megóvásához,  a 
műemlékvédelemhez, a környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához.

• Azoknak,  akik  a  község  egészségügyi  ellátásban,  az  egészséges  életmód  kialakításának 
segítésében, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem területén, valamint a gyógyító 
és megelőző szakmai munkában kimagasló teljesítményt értek el.

A kitüntető díj adományozásának rendje
3.§.

(1) 1A kitüntető díj egyéneknek és közösségeknek, valamint posztumusz is adományozható.
A díj adományozására javaslatot tehetnek:

a.) a községi képviselő-testület tagjai, bizottságai
b.) a megye területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületei

1 Módosította a Zagyvaszántói Önkormányzat 12/2004.(IV.30.) rendelete 3.§.(1) bekezdése – az Önkormányzat  
egyes rendeleteinek felülvizsgálatáról. Hatályos: 2004.május 1.
2 Módosította: a 12/2004.(IV.30.) rendelet 3.§. (2) bek. Hatályos: 2004. május 1.
1 Módosítva:8/2008.(V.29.) rendelet 1.§-a. Hatályos: május 29-től.



c.) Heves megye országgyűlési képviselői
(2) A javaslatokat minden év április 30-ig kell a polgármesternek megküldeni. A javaslatokat az 

ügyrendi Bizottság tárgyalja meg és véleményezi.
A kitüntető díj odaítélésére az Ügyrendi Bizottság terjeszti a polgármester elé. A kitüntető 

     díj odaítéléséről a Képviselő-testületi ülés minősített többségű szavazattal dönt.
(3) 2A díj adományozásának időpontja minden évben a Szántói Napok elnevezésű rendezvénye 

időpontja.  A  díjat  ünnepélyes  keretek  között  a  polgármester  adja  át.  A  díjból  évente 
legfeljebb kettő adható ki.  A kitüntetés adományozásáról szóló határozatot a Szántó Hírei 
című újságban közzé kell tenni.

A díj részletezése
4.§.

(1) 3A díj adományozása során a kitüntetett részére oklevelet és pénzjutalmat kell átadni. 
       A díj posztumusz adományozása esetén a kitüntetett hozzátartozói részére oklevelet kell
       átadni.
(2) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre 

való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az oklevél díszes grafikai 
kivitelben készül. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írják alá.

(3) A  magánszemély  részére  történő  kitüntetéssel  járó  pénzjutalom  összege  a  mindenkori 
köztisztviselői  illetményalapnak  megfelelő  nettó  összeg.  A  közösség  részére  történő 
kitüntetéssel  járó  pénzjutalom  összege  a  mindenkori  köztisztviselői  illetményalap 
ötszörösének megfelelő összeg.

A díj visszavonása
5. §.

(1) Az  a  kitüntetett,  akit  a  bíróság  jogerős  ítéletével  a  közügyek  gyakorlásától  eltiltott, 
érdemtelenné válik a kitüntető díjra, és tőle azt vissza kell vonni.

(2) A  kitüntető  díj  egyéb  okból  törtnő  visszavonására  azok  tehetnek  javaslatot,  akik  az 
adományozás kezdeményezésére jogosultak.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti visszavonásról a képviselő-testület dönt.
(4) A visszavonást elrendelő döntés esetén a képviselő-testület gondoskodik a kitüntető díjhoz 

adományozott oklevél bevonásáról.

Záró rendelkezések
6.§.

(1) A kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatalban nyilvántartást kell vezetni.3

(2)E  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2000.január  1.napjától  kell 
alkalmazni.4

Zagyvaszántó, 2000. február 24.

Oldal Alfréd Bukta Jánosné
polgármester jegyző

E rendelet kihirdetve: 2000. február 24.

2 Módosítva: 8/2008.(V.29.) rendelet 2.§. Hatályos: május 29-től
3 Módosítva: 8/2008.(V.29.) rendelet 3.§-a. Hatályos 2008.május 29-től.
3 Megállapította a 12/2004.(IV.30.) rendelet. Hatályos: 2004. május 1.
4 Megállapította: a 12/2004.(IV.30.) rendelet. Hatályos: 2004. május 1.


