Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete
a községi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) d)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ (1) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) községi kitüntetésként alapítja meg az alábbi elismeréseket:
a) Ruzsa Községért Díj
b) Ruzsa Közszolgálatáért Díj
(*1)
2.§ (1) A "RUZSA KÖZSÉGÉRT" díj bármely területen végzett kiemelkedő tevékenység
elismerésére szolgál.
(2) Átadására a Falunap (május) alkalmával kerül sor.
(3) Az elismeréssel az önkormányzat címerét ábrázoló 100 mm átmérőjű ezüstözött öntött
bronz plakett, az adományozást igazoló oklevél és bruttó 150.000,-Ft összegű pénzjutalom jár.
(4) A "Ruzsa Községért" díjból évente legfeljebb 1 db adományozható.
(5) Az okirat a díjazott személy nevét, az adományozás indokolását, a kiállítás keltét
tartalmazza, azt a polgármester írja alá.
(6) Az emlékplakett és az oklevél leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(*3)
3.§ (1) A „Ruzsa Közszolgálatáért” díj adományozható a község közigazgatási területén az
Önkormányzat és intézményei, valamint köznevelési/közoktatási intézményekben
alkalmazásban álló, munkáját eredményesen, kiemelkedő színvonalon végző
a) köztisztviselő,
b) közalkalmazott,
c) ügykezelő,
d) alkalmazott.
részére.
(*2)
(2) Az elismeréssel az önkormányzat címerét ábrázoló 100 mm átmérőjű öntött bronz
plakett, az adományozást igazoló oklevél és bruttó 100.000,-Ft összegű pénzjutalom jár.
(3) Az okirat a díjazott személy nevét, az adományozás indokolását, a kiállítás keltét
tartalmazza, azt a polgármester írja alá.
(4) Az emlékplakett és az oklevél leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(*3)
(5) A "Ruzsa Közszolgálatáért" díjból évente legfeljebb 2 db adományozható. A díj
átadására köztisztviselő esetén július 1. napján, egyéb esetben a március 15-i ünnepi
megemlékezésen kerül sor.
4.§ (1) A „Ruzsa Községért” díj adományozására javaslatot tehetnek:
a) a Képviselő-testület tagja;
b) a Képviselő-testület bizottsága;
(2) A „Ruzsa Községért” díj adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

5.§ (1) A „Ruzsa Közszolgálatáért” díj adományozására javaslatot tehetnek:
a) a Polgármester;
b) a Jegyző;
c) Intézményvezető.
(2) A „Ruzsa Közszolgálatáért” díj adományozásáról a Polgármester dönt.
6.§ (1) A Képviselő-testület által alapított díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő,
szervező tevékenységet a polgármesteri hivatal látja el.
(2) A díjakat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
(3) A díjazottak nevét a helyi újságban, valamint a község honlapján közzé kell tenni.
7.§ A 'Ruzsa Községért" díj külföldi állampolgárok részére is adományozható, pénzjutalom
nélkül.
8.§ A községi díjakkal járó jutalom forrása a Ruzsa Község Önkormányzata tárgyévi
költségvetése. A díjakkal járó jutalom adóköteles. A jutalom fedezetét az önkormányzat
mindenkori éves költségvetésében kell biztosítani.
Záró rendelkezések
9.§ (1) Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a községi kitüntető díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 11/2004. (IV.2.) rendelet hatályát veszti.
10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.)
európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja.
Ruzsa, 2013. január 30.

Sánta Gizella
polgármester

Fődi Anita
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetve: 2013. január 31. napján.

Fődi Anita
jegyző
(*1) módosította a 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. április 15-től.
(*2) módosította a 14/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. június 26-tól.
(*3) módosította a 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. február 17-től.

(*1)
1.számú melléklet a 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelethez
A "RUZSA KÖZSÉGÉRT"
kitüntetéshez járó oklevél leírása, mintája
A "Ruzsa Községért" kitüntetéshez járó oklevél A/4-es méretű nagyságban készül és valódi
bőrkötésű mappában kerül átadásra. A mappa előlapján - középen – az önkormányzat címere
látható, középen a "RUZSA KÖZSÉGÉRT" felirat, alatta az aktuális évszám, jobb alsó
sarkában a díjazott személy neve szerepel.
Belső oldalak: színes címerrel és oklevél díszítő kerettel ellátott, a következő szöveggel:
OKLEVÉL
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- N É V - Úr/Úrhölgy/Úrasszony részére
a község érdekében kifejtett……………………………………………………………………..
tevékenységéért a "Ruzsa Községért" kitüntető díjat adományozza.

Ruzsa, .....................................................
polgármester
A" RUZSA KÖZSÉGÉRT"
emlékplakett leírása
A „RUZSA KÖZSÉGÉRT” emlékplakett 100 mm átmérőjű öntött bronzból készült ezüstözött
érem. Előlapján az önkormányzat címere látható.
Hátlapja üres, ide gravírozzák be a "RUZSA KÖZSÉGÉRT" feliratot, az adományozás évét
és a díjazott személy nevét.

A "RUZSA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT"
díjhoz járó oklevél leírása és mintája
A "Ruzsa Közszolgálatáért" díjhoz járó oklevél A/4-es méretű nagyságban készül és valódi
bőrkötésű mappában kerül átadásra. A mappa előlapján - középen – az önkormányzat címere
látható, középen a "Ruzsa Közszolgálatáért" felirat, alatta az aktuális évszám, jobb alsó
sarkában a díjazott személy neve szerepel.
Belső oldalak: színes címerrel és oklevél-díszítő kerettel ellátott, a következő szöveggel:

OKLEVÉL
Ruzsa Község Polgármestere
- N É V - Úr/Úrhölgy/Úrasszony részére
a településen ........................................... területen
közszolgálati tevékenységéért

kifejtett

kiemelkedő

színvonalú

RUZSA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT
kitüntető díjat adományozza.
Ruzsa, .....................................................
polgármester

A "RUZSA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT"
emlékplakett leírása
A RUZSA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT emlékplakett 100 mm átmérőjű öntött bronzból készül.
Előlapján az önkormányzat címere látható.
Hátlapja üres, ide gravírozzák be a "Ruzsa Közszolgálatáért" feliratot, a díjazott személy
nevét és az adományozás évét.

Függelék a 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete által adományozott
kitüntető díjak kitüntetettjei
RUZSA KÖZSÉGÉRT díj kitüntetettjei
Kitüntetett neve
SÁRKÖZI ZOLTÁN
FARKAS ANDRÁS
LÁBECZ LÁSZLÓ
SÁDTNÉ PAPP IBOLYA
LOMB FERENCNÉ
HUSZTA ISTVÁNNÉ
MÁRKUS IMRE
SZABÓNÉ BIRINYI MÁRTA
SZEKERES ISTVÁNNÉ
SZÉKESI ISTVÁNNÉ
ÁBRAHÁM VINCE
OLLMANN-NÉ LOVÁSZI ÁGNES
NAGY BÉLA ATTILA
SZŰCS BÉLA
LOMB FERENC
BÓKA ZOLTÁNNÉ

Adományozás éve
1999.
2000.
2000.
2001.
2003.
2004.
2006.
2007.
2008.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016. Posztumusz

RUZSA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT díj kitüntetettjei
Kitüntetett
köztisztviselő neve
TÓTH SÁNDORNÉ
SZEKERES ISTVÁNNÉ
MAJOROS IMRE
KISAPÁTI ANGÉLA
BUDAI ANNA
KORMOSNÉ LACZI ANNA
RÓZSA SZILVESZTERNÉ
GÁRGYÁN IMRÉNÉ
HORVÁTH ILONA

Adományozás
éve
1999.
2000.
2000.
2002.
2005.
2007.
2008.
2009.
2011.
2014.
2015.
2016.
2017.
2017.

Kitüntetett közalkalmazott
neve

KONKOLY JÓZSEFNÉ
BÖRÖCZ JÓZSEFNÉ
MAJOROSNÉ BARÁTH
MÁRTA
DÓCZI ANTALNÉ
KIRÁLY KATALIN
VÖRÖS TIBOR BÁLINTNÉ

