Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének
9/1995. (IV. 1.) számú rendelete
az „Év rendıre” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl 1, 2,3
(az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)
Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a.) pontjában, valamint a 16. § (1.) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Gárdony városban végzett kiemelkedı rendıri munka elismerése
céljából az alábbi rendeletet alkotja:
I.
A díj megnevezése
1. §
(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete „Év rendıre” díjat alapít.
(2) A díj az adományozás tárgyévére vonatkozik.
II.
Az „Év rendıre” díjjal kitüntetettek köre
2. §
(1) Az „Év rendıre” díj adományozható annak a személynek, aki
a) a rendırség hivatásos állományának tagja és a Gárdony Város Rendırkapitányságon teljesít
szolgálatot, és
b) huzamosabb ideje tartós és kiemelkedı munkát végez, és
c) helytállásával városunk polgáraiban a rendırség tekintélyét és a rendırségbe vetett
bizalmat erısíti, és
d) életvitele, magánélete a rendıri hivatáshoz méltó.
(2)4 Évente egy díj adományozható.
III.
Az adományozás rendje
3. §
(1) Az „Év rendıre” díj adományozását a képviselıtestület által felkért munkabizottság, mint
szakmai zsüri készíti elı képviselıtestületi megvitatásra és elfogadásra.
(2) A munkabizottság tagjai:
a) Gárdony város rendırkapitánya
b) a Gárdony Városi Rendırkapitányságon mőködı szakszervezetek képviselıi
c) az Ügyrendi Bizottság elnöke, aki egyben a munkabizottság elnöke
d) Gárdony város jegyzıje, aki egyben a munkabizottság titkára
(3) Az „Év rendıre” díj adományozására javaslatot tehet:
a) a Gárdony Városi Rendırkapitányság hivatásos dolgozója
b) Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestületének bizottsága és tisztségviselıje
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c) bármely magyar állampolgár, aki Gárdony közigazgatási területén állandó lakos vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, hogy nem áll közügyek gyakorlásától eltiltó jogerıs
ítélet hatálya alatt
d) bármely társadalmi szervezet – kivéve a pártokat - , alapítvány, lakóközösség
4. §
(1) A díj adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a jegyzıhöz kell benyújtani.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevı nevét
b) a díj adományozására javasolt személy nevét és szolgálati helyét
c) a díj adományozására javasolt személy életútját, munkásságát
d) az „Év rendıre” díj adományozására irányuló határozati javaslatot
(3) A díjra nem terjeszthetı elı az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetıeljárás van
folyamatban, illetve aki jogerıs fegyelmi határozat vagy büntetı ítélet hatálya alatt áll.
5. §
(1) A javaslatok elıterjesztési határideje minden év március 1-je. A javaslatokat a
munkabizottság elnöke terjeszti a képviselıtestület elé.
(2) A díj átadásának idıpontja minden év április 24-e, a Rendırség napja.
IV.
A díj átadása
6. §
(1) A díjat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
(2)1 A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke 100.000,- Ft. melyet az önkormányzat
költségvetésében kell biztosítani.
(3) A díj átadásáról szóló okiratot a polgármester és a jegyzı írja alá.
V.
A díj átadásának nyilvánosságra hozatala
7. §
(1) Az adományozott személy nevét az adományozást követıen nyilvánosságra kell hozni.
A díj adományozásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.
(2) Azon személyek neveit, akikre – mint adományozandó – javaslat érkezett, de a díjat nem
nyerték el, nyilvánosságra hozni csak külön hozzájárulásukkal lehet.
(3) A Polgármesteri Hivatal az adományozottak nevérıl és adatiról nyilvántartást vezet,
valamint végzi az ezzel kapcsolatos ügykezelıi feladatokat.
VI.
A díj visszavonása
8. §
(1) Az adományozott az „Év rendıre” díjra érdemtelenné válik, ha
a) az adományozás évében fegyelmileg elbocsátották a testülettıl
b) szándékos bőncselekmény miatt jogerısen elítélték
c) a rendırség tekintélyét csorbító, rendırhöz méltatlan magatartást tanúsít.
(2) Az „Év rendıre” díja érdemtelenné vált személytıl az elismerést a képviselıtestület
visszavonja.
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(3) A díj visszavonásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.
VII.
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet 5. § (1.) bekezdésében leírt határidı 1995-ben április 15., az 5. § (2.)
bekezdésén leírt határidı 1995-ben május 28.
(2) E rendelet 1995. április 1. napján lép hatályba.
Gárdony, 1995. április 1.
Bori Sándor
polgármester

dr. Gál Gyula
jegyzı

