
GÉGÉNY KÖZSÉG 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 
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r e n d e l e t e  

- Önkormányzati címek és kitüntetés adományozásáról - 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET:  

 

Az Ötv. 1.§. (6.) bek. a.)  pontjában közzétettek alapján, hogy méltó módon megörökítse, 

megkülönböztetetten elismerje  azon személyeknek a tevékenységét, akik  hozzájárultak a 

település fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntetéseket és címeket 

alapítja:  

 

Gégény Község Kiváló pedagógusa cím 

1.§. 

 

Gégény Község Kiváló pedagógusa kitüntető cím adományozható az oktatási intézménynél 

legalább 20 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező, azon pedagógusoknak, akik 

oktató-nevelő munkájuk során életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus 

élethivatás mellett. Pedagógiai munkájukban és a hagyományőrzés területén kimagasló 

eredményeket értek el, valamint az oktatás-nevelés terén kifejtett példaértékű magas 

színvonalú munkájukkal hozzájárultak Gégény község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.   

 

2.§. 

 

(1) A Gégény Község Kiváló pedagógusa kitüntető címet Gégény Község 

Képviselőtestülete adományozza.  

(2) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet: 

a./ oktatási intézmény vezetője 

b./ Képviselőtestület bizottsága 

c./ Képviselőtestület tagjai  

 (3) A díj átadására a Pedagógus Nap alkalmából a tanévzáró ünnepségen kerül sor. 

 

3.§. 

 

(1) A kitüntettet személynek nettó 200.000.- Ft pénzjutalom és oklevél adományozandó. 

 (2)  Az adományozásról oklevelet kell kiállítani és nyilvántartást kell vezetni.  

 

 

Gégény Község Kiváló Köztisztviselője cím 

4.§. 

 

Gégény Község Kiváló Köztisztviselője cím adományozható annak a polgármesteri 

hivatalban, illetve jogelődjénél legalább 20 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkező 

köztisztviselőnek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával 

jelentős mértékben segítette és előmozdította az önkormányzati feladatok végrehajtását, a 

település polgárai ügyeinek intézését, közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta a lakosság 

és az ügyfelek megbecsülését.  

 

 



5.§. 

 

(1) A Gégény Község Kiváló Köztisztviselője kitüntető címet Gégény Község 

Képviselőtestülete adományozza.  

(2) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet: 

a./ jegyző 

b./ polgármester 

c./ Képviselőtestület bizottsága 

d./ Képviselőtestület tagjai  

 (3) A díj átadására a Köztisztviselők Napja alkalmából kerül sor. 

 

6.§. 

 

(1) A kitüntettet személynek nettó 200.000.- Ft pénzjutalom és oklevél adományozandó. 

(2) Az adományozásról oklevelet kell kiállítani és nyilvántartást kell vezetni.  

 

Gégény Község Szolgálatáért kitüntetés 

7.§. 

 

Gégény Község Szolgálatáért kitüntetés adományozható annak a gégényi lakóhellyel 

rendelkező személynek, aki magatartásával és munkájával, társadalmi tevékenységével 

nagymértékben előmozdította a település szellemi, gazdasági vagy közösségi életének 

fejlődését és ezzel kivívta a gégényi állampolgárok megbecsülését.   

 

 

8.§. 

 

(1) A Gégény Község Szolgálatáért kitüntetést Gégény Község Képviselőtestülete 

adományozza arany, ezüst és bronz fokozatban.  

(2) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet: 

a./ Képviselőtestület bizottsága 

b./ Képviselőtestület tagjai  

c./ legalább ötven gégényi állandó lakos 

d./ polgármester és intézményvezetők 

 (3) A kitüntetés átadására az augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódóan  kerül sor. 

 

9.§. 

 

(1) A kitüntettet személynek  pénzjutalom és oklevél adományozandó: 

- arany  nettó 200.000.- Ft 

- ezüst  nettó 100.000.- Ft 

- bronz  nettó   50.000.- Ft 

(2) Az adományozásról oklevelet kell kiállítani és nyilvántartást kell vezetni.  

 

Vegyes rendelkezések 

10.§. 

 

 

(1) A címekről és kitüntetés adományozásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a 

Képviselőtestület elé.  



(2) A címek és kitüntetés adományozásával kapcsolatos költségeket a polgármesteri 

hivatal költségvetésében kell biztosítani. 

(3) A címek és kitüntetés személyi jövedelemadó és egyéb járulékainak terheit, a 

Képviselőtestület viseli és az éves költségvetésében szerepelteti.  

(4) A címek és a kitüntetés adományozására vonatkozó felterjesztéseket évente legkésőbb 

január 31-ig kell a polgármester részére benyújtani.  

 

Záró rendelkezések 

11. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A 10.§. (4) bek. rendelkezését 2004. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Tenkely Józsefné sk.   Joó Lászlóné sk. 

Polgármester    jegyző 

 

 
Záradék:  

 

E rendelet kihirdetésre került 2003. május 16. napján.  

 

Gégény, 2003. május 16. 

 

Joó Lászlóné 

jegyző 

 


