Dunavarsány Város Onkormányzata
Képviselő-testületének
6/2010. (fV. 15. ) számú rendelete

a Dunavarsány Közszolgálatáértkitüntető cím adományozásáról

Dunavarsány Város Önlcormányzatának Képviselö-testülete (továbbiakban: Képviselő-testűlet) a helyi
öiikormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján,figyelemmel az 1. § (6) bekezdésa) pontjábanfoglaltakra, azalábbikitüntetőcímet alapítja:

l.§
A Képviselő-testületa DunavarsányKSwwlgálatáértkitüntetöcimet alapítja, abbóla célból,hogy a
dunavarsányi gyermekek nevelése, oktatása, valamint a gyermekvédelemben és a felnőttek szociális
gondozása területén kiemelkedő szakmai munkát végző közalkalmazottak munkáját méltó
elismerésben részesítse.

2.§
(1) DunavarsányKözswlgálatáértkitünlelocimadományozhatóannaka közalkalmazottnak
a) aki kiemelkedő munkát végzett Dunavarsány oktatási-nevelési és művelödési
intézményeibena dunavarsányi gyermekek neveléséértés oktatásáért,
b) aki kiemelkedö munkát végzett Dunavarsány gyemiekvédelmi és szociális személyes
gondoskodást nyújtó intézményeiben a gyermekvédelemért és a felnőttek szociális
gondozásáért.

(2) Az (I) bekezdésben meghatározott kitüntető cim évente legfeljebb két közalkalmazottnak
adományozható.

(3) A kitűntető cím adományozásáraDunavarsány oktatási-nevelési intézményeinek, művelödési
intézményeinek, szociális és gyermekvédelmi intézményeinek vezetöiböl álló Intézményi
Kerekasztal tesz indokoltjavaslatot a Képviselö-testületnektárgy évmárcius 15. napjáig.

(4) A kitiintetö cím adományozásáróla Képviselö-testületdönt.A cím a dunavarsányiVárosNapok
programsorozatkeretébenkerülünnepélyesenátadásraa kitüntetettközalkalmazottnak.

3.§
(1) Dunavarsány Köíswlgálatáérl kitüntetö címmel pénzjutalom, díszoklevél és fa tartóban bronz
emlékplakettjár.

(2) A pénzjutalom összege bruttó 200. OOO, - Ft. A pénzjutalom fedezetét a Képviselö-testület tárgyévi
költségvetésében tervezí.

(3) A diszoklevél tartalmazza Dunavarsánycimerén kivűl a kitüntetett nevét, az adományozásokát,
keltét és a polgármester aláírását.
(4) A bronz emlékplakettet tároló fa doboz

a) fedlapjának külsö oldalán a következö idézet szerepel:
" Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott. " (Francois Fénelon)
b) fedlapjának belsö oldalán a következö felirat szerepel:
.................... (név) közalkalmazottnak kiemelkedö munkájáért. (Evszám)"

(5) A kör alakú bronz emlékplaketten körbefutóan a , J)unavarsány Köwiolgálaíáért kitüntetS clm"
felirat szerepel. A plakett közepén Dunavarsány címere látható.

4.§
(1) A Dunavarsdny Közswlgálatáért kitüntetö cim visszavonható, amennyiben viselöjük
érdemtelennéválík a cím viseletére.

(2) Érdemtelena kitüntetö cim viselésére, akit a bíróság a közugyek gyakorlásátóljogerösen eltiltott.

5.§
A Dunavarsdny Közszolgálatáértkitünteto cimben részesitett személyekröl a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.

6.§
(1) Ez a rendelet 2010. április 15. napján lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdés szerinti indokolt javaslattételre irányadó véghatáridő a rendelet
kihirdetésének évében április 15. napja.
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Záradék:

A rendelet 2010. április 15. napjánkifüggesztéssel kihirdetésre került.
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