NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2005. (IV.19.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE
AZ „ÉV RENDŐRE” KITÜNTETŐ CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 1. §. (6) bekezdés alapján a Nagydorogi Rendőrőrs működési
területén végzett kiemelkedő rendőri munka elismerése céljából az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1)

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bikács, Pálfa,
Pusztahencse, Györköny, Kajdacs, Sárszentlőrinc községek önkormányzataival
közösen „Év Rendőre” kitüntető címet alapít.

(2)

A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.
2. §.

(1)
a)
b)
(2)

Az „Év Rendőre” cím annak adományozható, aki
a rendőrség állományának tagja – hivatásosként vagy közalkalmazottként –
ezen belül a nagydorogi rendőrőrsön teljesít szolgálatot, és
munkáját lelkiismeretesen és tartósan magas színvonalon végzi.
A kitüntetésben az adott évben bűnügyi és közbiztonsági szakterületen dolgozó egy
személy részesíthető.
Az adományozás rendje
3. §.

(1)

Az „Év Rendőre” cím adományozását a települések által felkért bizottság készíti elő a
testületi üléseken döntéshozatalra.

(2)

A bizottság tagjai:

a)
b)
c)

Nagydorog Nagyközség Rendőrőrsének képviselője
A rendőrszakszervezet egy képviselő
A hét település polgármesterei

(3)

A bizottság tagjai közül választja meg elnökét, döntéseinek előkészítéséről,
adminisztrációjáról a Nagydorog Nagyközség jegyzője gondoskodik.

(4)

Az „Év Rendőre” cím adományozására javaslatot tehet:

a)
b)
c)
(5)

Nagydorog Nagyközség Rendőrőrsének őrsparancsnoka
Az érintett települések képviselő-testületeinek bizottságai, képviselői
A települések polgármesterei
A bizottság tagjai a kitüntető címben nem részesülhetnek.
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4.§.
(1)

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban Nagydorog
Nagyközség jegyzőjéhez kell benyújtani.

(2)

A javaslatnak tartalmaznia kell

a)
b)

(3)

a javaslattevő nevét
a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, munkásságát, a cím
adományozását megalapozó tényeket.
A kitüntető címre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntető
eljárás van folyamatban, illetve, aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet
hatálya alatt áll.
5.§.

(1)

A javaslattétel lehetőségéről az érintett települések polgárait sajtó útján kellő időben
tájékoztatni kell.

(2)

A javaslatok előterjesztésének határideje minden év március 1. napja.

(3)

A javaslatokat a bizottság véleményével ellátva, ennek megfelelően rangsorolva, a
bizottság elnöke terjeszti a testületi ülések elé.

(4)

A kitüntető cím átadása minden évben a nagydorogi rendőrőrs rendőrnaphoz
kapcsolódó ünnepségén történik.
6.§.

(1)

A címet tanúsító okiratot ünnepélyes keretek között körzeti megbízott esetén az adott
település polgármestere, a rendőrőrsön szolgálatot teljesítő személy eseté n Nagydorog
Nagyközség Polgármestere adja át.

(2)

Az elismeréssel együtt járó pénzjutalom összege bruttó 70.000.-Ft, amelyhez az
érintett önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá és
költségvetésükben biztosítanak.

(3)

Az elismerést tanúsító okiratot szolgálati hely szerinti település polgármestere és
jegyzője írja alá.

(4)

Az okirat előkészítéséről Nagydorog Nagyközség polgármestere gondoskodik.
7.§.

(1)

Az elismerésben részesített személy nevét az adományozást követően nyilvánosságra
kell hozni. A cím adományozásáról az érintett települések lakosságát a helyi hírközlő
szervek útján tájékoztatni kell.

(2)

Azon személyek neveit, akikre javaslat érkezett, de címet nem nyerték el, nem lehet
nyilvánosságra hozni, csak külön hozzájárulásukkal.
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8.§.
(1)

Az elismerésben részesített személy érdemtelenné válik a cím viselésére, ha az
adományozás évében a testülettől fegyelmi úton elbocsátották, illetőleg szándékos
bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélte.

(2)

A cím viselésére érdemtelenné vált személytől az okiratot vissza kell vonni.
Záró rendelkezések
9.§.

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
A kihirdetés napja: 2005. április 19.
A rendeletet a képviselő-testület 2005. április 18-i ülésén fogadta el.

Dobri István sk.
Polgármester

Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet sk.
jegyző

