JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
4/2001. (II.26.), 13/2003.(XI.10.), 13/2009.(VI.24.),
a 4/2011.(II.14.), a 12/2011.(VI.29.) KR sz., valamint
az 5/2012.(III.30.) ÖR. sz. rendelettel módosított
17/1997. (XII.31.) számú rendelete
Jász-Nagykun-Szolnok Megye kitüntető díjainak
alapításáról, adományozásának rendjéről
(egységes szerkezetben)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 1.§. (6) bekezdés a.) pontja és az
1991. évi XXXI. törvény 7.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Megyei Közgyűlés a következő rendeletet1 alkotja:
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ
1. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása,
hírnevének gyarapítása, értékeinek növelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató
tevékenység, életmű, vagy rendkívüli teljesítmény elismerésére "JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ból évente 5 adományozható. Kivételesen, kiemelkedő évfordulók alkalmával a tárgy évben kiadható díjak számát a közgyűlés legfeljebb hárommal megemelheti.
A kitüntető díj megosztva is adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
szervezetek, kamarák.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.2
(5) A kitüntető díj adományozása során emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat kell adni.
Megosztott díj esetében a kitüntetésben részesülők mindegyike oklevelet és plakettet kap,
a pénzjutalmat pedig egyenlő arányban kell megosztani. Közösségek esetében kétszeres
összegű pénzjutalom jár.
A pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletben kell meghatározni.
(6) Az emlékplakett leírása:
A "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ" 8x12 cm körüli simára polírozott
bronz, szimbolikus gyöngykagyló forma, ami nyitható.
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A kagyló felső lapján a megye címere, valamint a "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ" felirat található.
A kagylót kinyitva láthatók a megye folyói és egy domborodó igazgyöngy felületi látképe. Az igazgyöngy szimbolizálja a tevékenységet képviselő értéket, míg a folyó vonalai
az állandóságot tükrözik.
A folyók és az igazgyöngy mint az állandóság és az érték jelképei politikán túliak, kötöttségektől mentesek, szimbolizálják a kiemelkedő teljesítményeket.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ
2. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye gazdasági életében, terület- és településfejlesztésben, az
ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére "JÁSZNAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
szervezetek, kamarák, a szakmai szövetségek.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.3
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
"JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ" kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ
3. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet
végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés korszerű
formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásában, hagyományőrzésben
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résztvevő személyek és közösségek elismerésére "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
szervezetek, kamarák, a szakmai szövetségek, a kulturális és közművelődési egyesületek,
intézmények.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.4
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
,,JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ" kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ
4. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye oktató, nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük
alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában
számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 7 adományozható.5
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
szervezetek, kamarák, a szakmai szövetségek, intézmények, tantestületek.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.6
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(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
,,JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ" kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ
5. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye művészeti életének - zene, táncművészet, képzőművészet,
irodalom- és színházművészet, építőművészet, film, fotóművészet - fejlesztése területén
kiemelkedő alkotó munkát végző, a megye szellemi életét gazdagító, művészeti hagyományokat ápoló személyek és közösségek elismerésére ,,JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
szervezetek, kamarák, a szakmai szövetségek, kulturális és művészeti egyesületek, intézmények.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.7
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
"JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ" kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ8
6. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye egészségügyi ellátása érdekében példamutató, kiemelkedő
tevékenységet kifejtő, a gyógyítás, megelőzés területén jelentős eredményt hozó új eljárást bevezető, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére „JÁSZNAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ” kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti,
szakmai szervezetek, kamara, egészségügyi egyesületek, intézmények.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.9
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
„JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ” kétoldalas, művészi
kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ
6/A. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye szociális ellátása, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében
példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gondozás, megelőzés területén jelentős
eredményt hozó, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére „JÁSZNAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ” kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti,
szakmai szervezetek, szociális ágazatban működő egyesületek, intézmények.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.10
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(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
„JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ” kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ
7. §
(1) A Megyei Közgyűlés a tudomány különböző szakterületein a megye fejlődését szolgáló
kiemelkedő tudományos, ismeretterjesztő tevékenységet végző, a nemzetközi és hazai
tudományos értékek alkalmazásával, felhasználásával, alkotó munkájával sikereket elérő
személyek és közösségek teljesítményének elismerésére ,,JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente egy adományozható.11
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
szervezetek, kamarák, a szakmai szövetségek, a felsőoktatási intézmények, a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Közalapítvány, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.12
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
,,JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ" kétoldalas, művészi
kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS
SPORT DÍJ
8. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye testnevelési és sportmozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, az egészséges életmódra nevelés terén kimagasló szakmai eredményeket elérő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére "JÁSZNAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
szervezetek, kamarák, a sportági szövetségek és a sportegyesületek.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.13
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
,,JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ" kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
ÉS KÖZIGAZGATÁSI DÍJ
9. §
(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati testületekben és hivatalokban, a közigazgatásban kiemelkedő közszolgálati, szakmai munkát végző, a megye lakossága életkörülményeinek javításáért tevékenykedő, általános közmegbecsülést kivívó személyek és közösségek tevékenysége elismerésére ,,JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, polgármesterek, jegyzők,
közigazgatási szervek vezetői.
13
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(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
,,JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI DÍJ" kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője
9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ
9/A. §14
(1) A Megyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek fejlesztése, értékeinek gyarapítása, hírnevének növelése terén kiemelkedő teljesítményt elért, általános
közmegbecsülést kivívott polgármesterek tevékenysége elismerésére ,,AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható, 1 városi, 2 nagyközségi/községi kategóriában.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, polgármesterek, jegyzők,
közigazgatási szervek vezetői.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
,,AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ" kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.

14
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A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.”
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS
KÖZBIZTONSÁGI DÍJ
10. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye közrend, közbiztonsága, a polgári védelem és a tűzvédelem területén kiemelkedő, hatékony szervező és propaganda munkát kifejtő személyek és
közösségek tevékenysége elismerésére "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ" kitüntetést alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 3 adományozható.
(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, a rendészeti szervek vezetői.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
,,JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ"
kétoldalas, művészi kivitelű, sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm,
vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA
10/A. §15
(1) A Megyei Közgyűlés a megye európai integrációjának érdekében, a megye nemzetközi
kapcsolatainak fejlesztésében, az európai uniós értékek ismertetésében, népszerűsítésében
kimagasló érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére „JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA” kitüntető díjat alapít.
(2) A kitüntető díjból évente 1 adományozható.16
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(3) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
közgyűlés bizottságai, a megye települési önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
szervezetek, kamarák, a szakmai szövetségek, intézmények.
(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.17
(5) A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél jár.
(6) A kitüntető díj leírása:
„JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA” kétoldalas, művészi kivitelű,
sima peremű bronz plakett, amelynek átmérője 9-10 cm, vastagsága 1 cm.
A plakett előlapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében feltárt strázsahalmi tarsolylemez
motívuma fölött kiemelkedő szabálytalan polírozott mezőben jelenik meg a felirat.
A plakett hátlapján a megyehatár sziluettben (amely kiemelkedik és polírozott) a megye
címere látható, körülötte vékonyabb mezőben a tarsolylemez motívuma.
A kitüntetések adományozásának rendje
11. §
(1) A kitüntető díjak magyar és külföldi személyiségeknek, valamint közösségeknek adományozhatók.
(2) A kitüntető díjak posztumusz is adományozhatók. A díj átvételére a kitüntetett özvegye,
egyenes ági rokona jogosult.
12. §
A kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatokat minden év december 31-ig kell a Megyei Közgyűlés elnökéhez eljuttatni.18
13. §
(1) A kitüntető díjakat a közgyűlés elnökének előterjesztése alapján a Megyei Közgyűlés
adományozza.
(2) A kitüntető díjakat a Megyei Közgyűlés elnöke ünnepélyes keretek között adja át minden
évben augusztus 20-a, Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából.
Kivételt képez ez alól a Rendészeti és Közbiztonsági Díj, amelyet a Polgári Védelem
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Napja, a Rendőrség Napja, valamint a Tűzoltóság Napja alkalmából a testületek által rendezett állományi ülésen ad át.19
(3) Szakmai tevékenységi körök szerinti kategóriákban megosztott kitüntetés nem adományozható.
(4) Közösség díjazása estén a közösség valamennyi tagjának oklevél jár.
14. §
(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen
a kitüntetésre különösen az, aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét sértő magatartást tanúsított, akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélt, illetőleg a közügyek gyakorlásától eltiltott.
(2) A kitüntető díj visszavonását az adományozásra javaslatot tevők kezdeményezhetik.
(3) A visszavonásról a javaslat alapján a Megyei Közgyűlés dönt, egyben gondoskodik a kitüntető díj bevonásáról.
15. §
A kitüntetettekről a Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
Záró rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet 12.§. (1) bekezdésében megjelölt kitüntető díjak átadása1998-ban augusztus
20-a alkalmából történik.
17. §
E rendelet kihirdetésével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 1991. évi 10.sz. rendelete hatályát veszti.

Búsi Lajos sk.
a Megyei Közgyűlés elnöke

19

Dr. Bozsó Péter sk.
megyei főjegyző

A rendelet 13. § (2) bekezdését új j., ponttal egészítette ki a 4/2011.(II.14.) KR sz. rendelet 2. §-a. Hatályos
2011. február 14-től. Ezt követően módosította – 2012. március 30-i hatállyal – az 5/2012.(III.30.) ÖR sz. rendelet 1. § (3) bekezdése.

