Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2002. (VI.28.) rendelete
a 15/2003. (VIII.29.), a 2/2004. (I. 30.), a 3/2004. (II. 24.), a 32/2004. (X. 01.),
a 6/2006. (II. 28.), a 2/2007. (II. 19.), a 19/2007. (VII. 24.), a 8/2008. (III. 03.), a
26/2011. (XI.02.), a 15/2012. (VI.04.) és a 23/2012. (X. 26.) számú
rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról1
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2
I. Fejezet
Albertirsáért kitüntetés és emlékplakett
1. §
(1)3 Az Albertirsáért kitüntetés és emlékplakett adományozható azoknak a
polgároknak vagy közösségeknek, akik a város életének fejlesztése terén hosszabb
időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak Albertirsa
szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. Az
Albertirsáért kitüntetés és emlékplakett posztumusz is adományozható.
(2) A kitüntetéssel járó emlékplakett 90 mm átmérőjű, kör alakú, szétnyitható
bronzplakett. A plaketten Albertirsa természeti és építészeti értékeinek stilizált képe
látható, a belső "a" oldalon: "Albertirsáért" felírással, a belső "b" oldalon: Albertirsa
címerével, hátoldalán a kitüntetett nevével és a kitüntetés évével.
(3) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.
2. §
(1)4 Évente legfeljebb három kitüntetés – ebből egy posztumusz – adományozható.
(2)5

A kitüntetés átadási ideje általában március 15-e, de a képviselő-testület a

kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A kitüntetéssel az 1. § (2) bekezdésében leírt bronzplakett és oklevél jár.
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II. Fejezet
3. §
(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai,
bizottságai, a polgármesteri hivatal vezetője, valamint az albertirsai intézmények
vezetői.
(2)6 A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év február 15-ig kell előterjeszteni.
(3)7 A kitüntetési adományozását a képviselő-testület Jogi, Ügyrendi Bizottsága
készíti elő képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra.
(4) A kitüntetés adományozására a képviselő-testület jogosult.

III. Fejezet8
„Az Év sportolója” és az „Albertirsa Város Sportjáért” emlékplakett
4. §
Albertirsa Város Önkormányzata a városi sportéletben nyújtott kiemelkedő
teljesítményért évente két emlékplakettet adományozhat az arra érdemeseknek.
5. §
(1) „Az Év sportolója” néven emlékplakett adományozható, annak az albertirsai
sportolónak, aki az adott évben valamely sportágban kiemelkedő eredményeket ért el.
(2) „Albertirsa Város Sportjáért” elnevezéssel emlékplakett adományozható annak az
edzőnek, sportszervezőnek, aki tevékenységével, áldozatos munkájával hosszabb időn
át, és/vagy kiemelkedő eredményességgel hozzájárult Albertirsa sportéletének
szervezéséhez, az albertirsai sportolók által elért sikerekhez.
6. §
(1) „Az Év sportolója” emlékplakett 80 mm átmérőjű, kör alakú bronzplakett. A
plakett a) oldalán egy diszkoszvető látható.
(2) „Az Albertirsa Város Sportjáért” emlékplakett 105 mm átmérőjű, kör alakú
bronzplakett. A plakett a) oldalán egy olimpiai lángot tartó nőalak látható.
6
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Módosította a 8/2008. (III. 03.) rendelet, hatályos 2008.március 03-tól.
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Módosította a 8/2008. (III. 03.) rendelet, hatályos 2008. március 03-tól.

7. §
(1)9 Az emlékplakett adományozására bármely albertirsai lakos javaslatot tehet.
(2) Az emlékplakett adományozásáról szóló javaslatot – az ASE véleményét kikérve –
a Kulturális Bizottság készíti elő képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra.
(3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év február 15-ig kell megküldeni a
Kulturális Bizottság elnökének.
(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy személyi adatait (név, születési
idő, lakcím) és az adott sportágban elért eredményeinek, illetve a város sportjáért
végzett tevékenységének rövid bemutatását.
8. §
(1) Évente mindkét címen legfeljebb egy-egy kitüntetés adományozható. Ettől
indokolt és kivételes esetben a Képviselő-testület eltérhet.
(2) A kitüntetés átadási ideje általában március 15-e, de a képviselő-testület a
kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) Az emlékplakettet ünnepélyes keretek között kell átadni.
IV. fejezet10
Albertirsa szolgálatáért díj
9. §
(1) „Albertirsa szolgálatáért” díj adományozható annak az önkormányzat
intézményében dolgozó köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, a munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozónak, valamint az önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaságban dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai
felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és
mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a köz szolgálatát, az
intézményi célok eredményes teljesítését, példaértékű és magas színvonalú munkát
végzett a köz érdekében.
(2) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. A díj elhunyt
személynek posztumusz díjként is adományozható.
(3) Egy személy a díjat csak egyszer kaphatja meg.
(4) A kitüntetéssel az Önkormányzat díszoklevelet és emlékérmet ajándékoz.
(5) Az emlékérem 130 mm kör alakú bronzplakett. A plakett a) oldalán Albertirsa
címere látható. A plakett b) oldalán „Albertirsa szolgálatáért” felirat a tárgyévvel
látható. Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdobozban a kitüntetett
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Módosította a 23/2012. (X.26.) rendelet, hatályos 2012. október 27-től.
Módosította a 26/2011. (XI.02.) rendelet, hatályos 2011. november 3-tól.
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nevét tartalmazó réztábla is elhelyezésre kerül.
(6) A díjazott nettó 80 ezer Ft anyagi elismerésben részesül.
10. §
(1)11 A díj adományozására bármely albertirsai lakos javaslatot tehet.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, beosztását,
az általa ellátott feladatkört, valamint a javaslat részletes indokolását.
(3)12 A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év május 15-ig kell megküldeni a
Jogi, Ügyrendi Bizottság elnökének.
(4) A kitüntetés adományozásáról szóló javaslatot a Jogi, Ügyrendi Bizottság készíti
elő képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra.
(5)13 A kitüntetést az augusztus 20-ai ünnepség alkalmával kell átadni, de a képviselőtestület ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
V. Fejezet
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
a)

albertirsai sportoló: a sport valamely ágában kiemelkedő teljesítményt nyújtó
személy, aki Albertirsán állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy albertirsai
sportegyesület tagjaként ér el eredményeket

b)

indokolt és kivételes eset: amennyiben az adott esztendőben a város színeiben
sportolók közül többen érnek el különösen kiemelkedő eredményt (pl. felnőtt
országos bajnoki cím vagy valamely korosztályban kimagasló nemzetközi
eredmény), illetve valamely sportolónk, sportoló közösségünk figyelemre méltó
eredményei mellett különleges jubileumhoz érkezik.14
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VI. Fejezet
Vegyes rendelkezések
11. §
(1) A kitüntetett személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

Albertirsa, 2002. június 27.
Fazekas László sk.
polgármester

Egysége szerkezetbe foglalva: 2012. november 20.
Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kovács Zoltánné sk.
jegyző

