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DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013.(I.29.)
önkormányzati rendelete

„DAD KÖZSÉGÉRT” díjról
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Dad község közelmúltjának és jelenének, eredményes fejlődésének tanúi vagyunk. A jövőbe
vetett hit reményében legtöbbünk tenni is kíván erejéhez, tehetségéhez, lehetőségeihez mérten
úgy, hogy az a köz javát szolgálja.
Dad községben a polgárok olyan körülmények között élhetnek, szórakozhatnak és tudásul
legjavát adva dolgozhatnak, amely európai mércével mérve is elfogadhatónak minősíthető.
Dad községi Önkormányzat őszinte nagyrabecsülését szeretné kifejezni azoknak, akik ezen
körülmények megteremtése érdekében különösen sokat fáradoztak, s ezáltal maradandót
alkottak.
Fenti cél szem előtt tartásával Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

I. fejezet
1. § Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község érdekében
kiemelkedő, eredmények tevékenységet végző személyek elismerésére
„DAD KÖZSÉGÉRT” díjat alapít.

II. fejezet
2. § (1) A díjat emlékplakett testesíti meg és oklevél tanúsítja
adományozását.
(2) Az emlékplakett 10 cm átmérőjű kör alakú vörösréz bevonatú ón
érme, díszdobozban elhelyezve. Elülső oldalán Dad címere, az érem
vonalát követve pedig „DAD KÖZSÉGÉRT” díj felirat olvasható.
Az érem hátoldalán az adományozott neve és a kiadási évszám
található.
(3) A díjjal együtt ajándék átadására is sor kerül.
Az ajándék értékét az önkormányzat a díj odaítélésekor határozza
meg.

3. § A „ DAD KÖZSÉGÉRT” díj adományozásának feltételei:
(1) A díj adományozható azoknak a személyeknek, akik a település fejlesztésében, a
községi értékek megteremtésében, azok megőrzésében, a hagyományok
ápolásában maradandót alkottak, különösen:
- a társadalmi, gazdasági életben, a településfejlesztésben és
egyéb területen kimagasló teljesítményt nyújtottak,
- az oktató-nevelő tevékenységben kiemelkedtek,
-a kulturális élet területén átlag felettit alkottak,
- az egészséges életmód megvalósításához nagymértékben
hozzájárultak,
- az ifjúsági és sport nevelési feladatok végrehajtásában élen jártak.
(2) A díj átfogó életmű elismeréséül is adható.
(3) A díj posztumusz is adható.
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4. § (1) A díjat Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza.
(2) A díj adományozását írásban kezdeményezhetik:
- a képviselő-testület tagjai,
- községi intézmények vezetői, kollektívái,
- civil szervezetek, azok vezetői,
- legalább 100 dadi polgár.
(3) A kezdeményezés határnapja: februári testületi ülés.
(4) A képviselőtestület jelen rendeletben meghatározott ajánlás benyújtására
biztosított határidőtől és az átadás időpontjától rendkívüli méltánylást éremlő
esetben eltérhet.
(5)A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé az átadás
előtti ülésen.
(6) A kitüntető díj adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A
határozatot minősített többséggel kell meghozni.
(7) A díjból évente egy adományozható.
(8) A díj a március 15-i ünnepi testületi ülésen kerül átadásra.

5. § (1) A kitüntetett személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
(2) A kitüntető díjjal járó költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében
kell biztosítani.

III. fejezet
6. § (1) Ez a rendelet 2013. január 30-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a „DAD KÖZSÉGÉRT” DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL szóló
17/2005.(IX. 27.) önk. rendelettel módosított 4/2000.(III.30.) önkormányzati
rendelet.
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polgármester
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