Egységes: 2007.11.08.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
11/2002./V.23./ sz. rendelete
a kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
(Módosította: 13/2002. (VI.23.) sz. KT. és a 17/2003-. (X.09. sz. KT rendelet)

A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 10. §. /1 bek. c. pontja és a 16. §. /1/
bek. által adott felhatalmazással Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete
állampolgárok munkájának elismerésére kitűntetéseket alapít amelynek megnevezésére és
adományozásuk rendjének meghatározására a következő rendeletet alkotja:

1. §. /1/ Az Alsózsolca Város képviselő-testülete megalapítja az „Alsózsolcai Közösségért” kitűntetést.
„Alsózsolcai Közösségért” kitűntetés, aranypecsétgyűrű és kerámiaváza adományozható azoknak az alsózsolcai polgároknak, akik a város életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, a település hírnevének öregbítéséhez.
/2/ A kitűntetéssel járó aranypecsétgyűrű és kerámiaváza tartalmazza az „Alsószolcai
Közösségért” feliratot és adományozás évét.
/3/ Amennyiben az „Alsózsolcai Közösségért” kitűntetést csoport vagy szervezet részére adományozza a Képviselő-testület, a díjjal járó tárgyjutalom egy kerámia váza és
oklevél, valamint a csoport minden tagja névre szóló emlékplakettben részesül.

2. §. /1/ Az Alsózsolca Város képviselő-testülete megalapítja a „Fiatalok Alsózsolcaáért” kitűntetést.
„Fiatalok Alsózsolcáért” kitűntetés és kerámiaváza adományozható
azoknak a 30 év alatti alsózsolcai polgároknak, akik a város életének
fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen
hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához,
a település hírnevének öregbítéséhez.
/2/ A kitűntetéssel járó kerámiaváza tartalmazza a „Fiatalok Alsózsolcáért”
feliratot és az adományozás évét.
/3/ Amennyiben a „Fiatalok Alsózsolcáért” kitűntetést csoport vagy szervezet részére adományozza a Képviselő-testület, a díjjal járó tárgyjutalom egy kerámia váza és
oklevél, valamint a csoport minden tagja névre szóló oklevélben részesül.

3. §. /1/ Az Alsózsolca Város képviselő-testülete megalapítja az „ Alsózsolcai Közszolgáltatért” kitűntetést.

„Alsózsolcai Közszolgálatért” kitűntetés és aranypecsétgyűrű adományozható annak
a közalkalmazottnak vagy köztisztviselőnek, illetve nyugállományba vonult közalkalmazottnak, köztisztviselőnek, akik a város életének fejlesztése terén hoszszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, az oktatás és kultúra területén kifejtett
kiemelkedő közösségi tevékenységük kapcsán jelentősen hozzájárultak a város
szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, a település hírnevének
öregbítéséhez.
/2/ A kitűntetéssel járó aranypecsétgyűrű tartalmazza az „Alsózsolcai Közszolgálatért”
feliratot és az adományozás évét.

4. §. /1/ Az „Alsózsolcai Közösségért” kitüntetés, aranypecsétgyűrű és kerámia váza- és
a „Fiatalok Alsózsolcáért” kitüntetés és kerámiaváza évente 1-1 személy részére
adományozható.
2003. évtől Alsózsolca Város Képviselő-testülete az „Alószolcai Közszolgálatért” kitüntetést és arany pecsétgyűrűt 2 fő részére adományozza.
Az egyik kitüntetés adományozható a nyugállományba vonult közalkalmazottnak,
köztisztviselőnek; a másik kitüntetés adományozható az aktív korú közalkalmazottnak, köztisztviselőnek.
/2/ Az 1-2. §-ban leírt kitűntetés átadásának ideje a Városnapok rendezvény keretében
történik.
Amennyiben a Városnapok nem kerül megrendezésre, úgy az adományozás időpontját a képviselő-testület jelöli ki.
A 3. §-ban leírt kitűntetés átadásának ideje a Pedagógiai Napok rendezvény keretében
történik.
Amennyiben a Pedagógiai Napok nem kerül megrendezésre, úgy az adományozás
időpontját a képviselő-testület jelöli ki.

5. §. /1/ A kitűntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai,
bizottságai, a polgármesteri hivatal vezetője, valamint az önkormányzati intézmények
vezetői.
/2/ A kitűntetésekre vonatkozó javaslatot első alkalommal 2002. május 31-ig az azt következő években pedig minden év február 15-ig kell előterjeszteni.
A kitűntetési javaslatot a kulturális bizottság véleményével együtt a polgármester
terjeszti a képviselő-testület elé.
/3/ A kitűntetések adományozására a képviselő-testület jogosult.

6. §. /1/ A kitűntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
/2/ A kitűntetéssel járó tárgyjutalmak fedezetét a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében biztosítja.

/3/ A tárgyjutalmak beszerzésére biztosított összeg fedezetéről a képviselő-testület az
éves költségvetésében dönt.

7. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetéséről a helyben szokásos módon
a jegyző gondoskodik.
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