
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám: 2953-……./2011. 

ELİTERJESZTÉS 
 

 
 
Készült:  A Képviselı-testület  2011. augusztus 13–i ülésére 
 
 
Tárgy: Az Alsónémedi Díj alapításáról szóló 4/2011.(III.01.) rendelet  
  módosítása 
 
Elıterjesztı:    Dr. Percze Tünde jegyzı 
 
Ellenjegyezte:                  -„- 
 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerő többség         
 
   minısített többség        
 
Véleményezi: 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság   
                                     
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság       

 
 
 

AAllssóónnéémmeeddii   NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk    
  PPoollggáárr mmeesstteerr ii   HHiivvaattaallaa  

22335511  AAllssóónnéémmeeddii ,,  FFıı  uu..  5588..    
TTeell ::  2299//333377--110011,,  ffaaxx::  2299//333377--225500  

aallssoonneemmeeddii@@uuppccmmaaii ll ..hhuu,,  wwwwww..aallssoonneemmeeddii ..hhuu  
  

 

X 

 

 

X 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
Az elmúlt testületi ülésen született döntés szerint meg kell teremteni a rendeleti felhatalmazást 
az akkor tárgyalt, aranydiplomához kapcsolódó un. pénzbeli juttatás odaítélésének. 
Az akkor is megfogalmazott, jogalkotási aggályaim miatt önálló rendelet megalkotását ebben 
az esetben nem tudom elképzelni. 
Technikai megoldásként az Alsónémedi Díj alapításáról szóló rendelet „Vegyes 
rendelkezései”-be kerülne bele további egy szakasz, mely a kifizetés jogi alapját 
megteremthetné. 
Kérem a tervezet megtárgyalását. 
Alsónémedi, 2011. október 20. 
           Dr. Percze Tünde 

            jegyző 
     T E R V E Z E T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2011.(X.25..) önkormányzati rendelete 

Az „Alsónémedi Díj” alapításáról szóló, módosított 4/2004.(III.01.) számú  
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A §.(1) bekezdés f.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az Alsónémedi Díj ” alapításáról szóló, módosított 
4/2004.(III.01.) számú  önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.)  az alábbiak szerint 
módosítja. 
       1.§ 
A R. az alábbi 2/A. §-sal egészül ki:: 
2/A.§   

(1) A képviselı-testület jelen rendeletben szabályozott díj mellett anyagi elismerésben 
részesíti a (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelı, aranydiplomában 
részesülı személyt. 

(2) Az anyagi elismerésre az az aranydiplomában részesülı alsónémedi személy  
jogosult, aki  szakmai munkásságából legalább 30 évig  az önkormányzat és 
intézményeinél,  ill. azok jogelıdjénél állt munkára irányuló jogviszonyban. 

(3) A munkára irányuló jogviszony számításakor a munkaviszony, a közalkalmazotti és 
köztisztviselıi jogviszony, valamint az önkormányzattal feladatellátási szerzıdéses 
jogviszony  idıtartamát is figyelembe kell venni. 

(4)  Az anyagi elismerés mértéke: 50.000 Ft. 

(5) Az elismerést bárki kezdeményezheti az aranydiploma bemutatásával és a 30 éves  
jogviszony igazolásával. 

(6) Az anyagi juttatás átadására a képviselı-testület ülésén kerül sor 

2.§ 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba. 
 

  Vincze József         Dr. Percze Tünde 
    polgármester                           jegyző 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve:………………………………………(dátum) 

Dr. Percze Tünde 
             jegyző 


