JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
3/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel módosított

4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek
adományozási rendjéről
(egységes szerkezetben)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek. a) pontjában, valamint a 2011. évi CCII. törvény
22. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
„Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím
1. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye turisztikai vonzerejét növelő, kiemelkedő tevékenységet
végző turisztikai szolgáltatók és termékek elismerésére „Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Turisztikai Értéke” címet adományoz.
(2) A cím adományozásának célja, hogy elősegítse a megyében a minőségi turisztikai
termékek és szolgáltatások kialakítását a turizmus területén tevékenykedők
ösztönzésével.
(3) A cím elnyerésére pályázni lehet Jász-Nagykun-Szolnok megyei turisztikai
szolgáltatásokkal és termékekkel (szálláshellyel, vendéglátóhellyel, termál- és
gyógyfürdővel, kiállítóhellyel, egy rendezvénnyel, egyéb turisztikai attrakcióval).1
(4) A „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címből évente 2 adományozható.
(5) A cím érvényessége 5 évre szól. Az adományozás éve utáni 5. évben a díjazott újra
pályázhat a cím elnyerésére.2
(6) A cím adományozásánál előnyben részesül az a pályázó, akinek a megye turisztikai
értékei bemutatása, hasznosítása, fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége:
a) a helyi adottságokra alapozva történt,
b) mintaértékű lehet más szolgáltatók részére,
c) megfelel az Európai Uniós normáknak, szabályoknak,
d) illeszkedik a fenntartható fejlődés elvéhez,
e) erősíti a megye hírnevét,
f) hozzájárul a megye turisztikai vonzerejének növeléséhez.
(7) A címmel kerámia tál és oklevél jár.
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(8) A címmel járó kerámia tál és oklevél költségeinek fedezetét minden évben a
költségvetési rendeletben kell meghatározni.
(9) A kerámia tál és oklevél leírása:
A kerámia tálon és az oklevélen az alapforma egyik fele a megyetérkép, a másik fele a
szív motívumot jeleníti meg. A benne elhelyezkedő nyitott kapu a bárhonnan érkező
vendég iránti nyitottság, a szíveslátás gondolatiságát sugallja.
A kerámia tál felirata:
„Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím és az adományozás évszáma.
A keretezett, üveglappal ellátott oklevél felirata:
„Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím, a Megyei Közgyűlés
döntésének dátuma és a Megyei Közgyűlés elnökének aláírása.
(10) A kerámia tálat és oklevelet jól láthatóan kell elhelyezni a címet elnyert díjazott
szolgáltató helyiségében.
(11) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat turisztikai marketing
tevékenységével segíti a címet elnyert díjazottak megismertetését, ezzel is szolgálva a
megye kiváló turisztikai értékeinek népszerűsítését.

„Települési Környezetért” cím
2. §
(1) A Megyei Közgyűlés a települési önkormányzatok környezeti értékeik megismerése,
bemutatása, megóvása, védelme, fejlesztése és rehabilitációja érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenységének elismerésére „Települési Környezetért” címet
adományoz.
(2) A cím elnyerésére Jász-Nagykun-Szolnok megye települési önkormányzatai
pályázhatnak az épített környezet védelme, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás,
a természetvédelem és a tájvédelem területéről olyan kezdeményezéssel, tervvel,
fejlesztéssel, tevékenységgel, amely a pályázat kiírását megelőző évben elkészült,
megvalósult, vagy a megvalósítás meghatározó, érdemi eredményt mutató szakaszához
ért.
(3) A „Települési Környezetért” cím adományozásánál előnyben részesül az a pályázó,
akinek a környezeti értékek védelme és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége:
a) a helyi adottságokra alapozva történt,
b) a lakosság és a civil szervezetek együttműködésével valósult meg,
c) mintaértékű a térség, illetve más települések részére,
d) az Európai Uniós normáknak, szabályoknak megfelel,
e) a fenntartható fejlődés elvéhez illeszkedik,
f) elősegíti a környezettudatos magatartás elterjedését,
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g) környezetbarát anyagokat, eszközöket és technológiákat használt.
(4) A „Települési Környezetért” címből évente 2 adományozható.3
(5) A címmel 100 ezer Ft összegű jutalom és oklevél jár.
(6) A címmel járó pénzjutalom és oklevél költségeinek fedezetét minden évben a
költségvetési rendeletben kell meghatározni.
(7) A keretezett, üveglappal ellátott oklevél felirata:
„Települési Környezetért” cím, a Megyei Közgyűlés döntésének dátuma és a Megyei
Közgyűlés elnökének aláírása.
„Ifjúságbarát Önkormányzat” cím
3. §
(1) A Megyei Közgyűlés a települési önkormányzatok kiemelkedő ifjúságpolitikai
tevékenységének elismerésére „Ifjúságbarát Önkormányzat” címet adományoz.
(2) A cím elnyerésére pályázhatnak Jász-Nagykun-Szolnok megye települési
önkormányzatai, akik elkötelezetten segítik a településen élő fiatalok kezdeményezéseit
és részvételi lehetőséget, teret nyújtanak számukra a település életének alakításában.
(3) Az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím adományozásának szempontjai:
a) az aktuális ifjúságpolitikai kérdések helyi szintű megvitatása,
b) az ifjúságot érintő modellprogramok alkalmazása,
c) civil szervezetek programjainak támogatása,
d) ösztöndíjprogramok működtetése,
e) a helyi média segítségével széleskörű tájékoztatás a fiatalokat érintő
eseményekről, lehetőségekről, aktualitásokról,
f) városok esetében külön szempont: települési ifjúságpolitikai koncepció
elkészítése, a szakképzés fejlesztése, a fiatalok első lakáshoz jutásának
támogatása, a munkaerő-piacra jutás elősegítése.
(4) Az „Ifjúságbarát Önkormányzat” címből évente 2 adományozható.4
(5) A címmel 100 ezer Ft összegű jutalom, tűzzománc falikép és oklevél jár.
(6) A címmel járó pénzjutalom, tűzzománc falikép és oklevél költségeinek fedezetét minden
évben a költségvetési rendeletben kell meghatározni.
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(7) A tűzzománc falikép felirata:
Ifjúságbarát Önkormányzat.
Az oklevél felirata:
„Ifjúságbarát Önkormányzat” cím, a Megyei Közgyűlés döntésének dátuma és a Megyei
Közgyűlés elnökének aláírása.

„Idősbarát Önkormányzat” cím
4. §
(1) A Megyei Közgyűlés a települési önkormányzatok kiemelkedő idősügyi
tevékenységének elismerésére „Idősbarát Önkormányzat” címet adományoz.
(2) A cím elnyerésére pályázhatnak Jász-Nagykun-Szolnok megye települési
önkormányzatai, akik számára a 60 év feletti korosztályról való gondolkodás pozitív
irányú megváltozása, érdekeik, szükségleteik folyamatos szem előtt tartása és
hangsúlyozása, valamint az idősekről történő gondoskodás kiemelt jelentőséggel bír.
(3) Az „Idősbarát Önkormányzat” cím adományozásának szempontjai:
a) az aktuális időspolitikai kérdések helyi szintű megvitatása,
b) az idősek részvétele az önkormányzat döntés-előkészítő tevékenységében,
c) a jogszabály szerint kötelező szociális ellátások minőségi biztosítása,
d) az időseket érintő modellprogramok alkalmazása,
e) kapcsolattartás, együttműködés az időskorúak helyi szervezeteivel,
f) a helyi média segítségével széleskörű tájékoztatás az időseket érintő
eseményekről, lehetőségekről, aktualitásokról.
(4) Az „Idősbarát Önkormányzat” címből évente 2 adományozható.5
(5) A címmel 100 ezer Ft összegű jutalom, tűzzománc falikép és oklevél jár.
(6) A címmel járó pénzjutalom, tűzzománc falikép és oklevél költségeinek fedezetét minden
évben a költségvetési rendeletben kell meghatározni.
(7) A tűzzománc falikép felirata:
Idősbarát Önkormányzat.
Az oklevél felirata:
„Idősbarát Önkormányzat” cím, a Megyei Közgyűlés döntésének dátuma és a Megyei
Közgyűlés elnökének aláírása.
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A címek adományozásának rendje
5. §
(1) A Megyei Közgyűlés elnöke minden évben – a költségvetési rendelet elfogadását
követően – nyilvános pályázatot ír ki a címek elnyerésére.
(2) A pályázati kiírások a Megyei Önkormányzat honlapján, a www.jnszm.hu címen
kerülnek közzétételre. A címek pályázati kiírását postai úton is meg kell küldeni JászNagykun-Szolnok megye 78 települési önkormányzata részére.
6. §
(1) A címek elnyerésére irányuló pályázatokat minden évben május 15-éig kell benyújtani
– a pályázati kiírás szerinti feltételekkel – a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
főjegyzőhöz.
7. §
(1) A kitüntető címek adományozásáról a Megyei Közgyűlés dönt. A címek
adományozására vonatkozó előterjesztést a Megyei Közgyűlés illetékes bizottsága
véleményezi.
(2) A kitüntető címek átadása minden évben az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából
megrendezett ünnepi Megyei Közgyűlésen történik.
8. §
(1) A Megyei Önkormányzati Hivatal gondoskodik a címek adományozásával összefüggő
feladatok elvégzéséről, a pályázatok értékeléséről, a döntés-előkészítésről, a címet
elnyert díjazottak nyilvántartásáról.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével hatályát veszti:
 4/2006.(II.17) KH sz. határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” cím alapításáról,
 35/2006.(IV.28.) KH sz. határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” cím formai elemeiről és pályázati rendjéről,
 213/2008.(XII.12.) KH sz. határozat a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Védjegye” cím formai elemeinek és pályázati rendjének módosításáról,
 172/2005.(XII.16.) KH sz. határozat a „Települési Környezetért” cím alapításáról,
 90/2006.(VI.23.) KH sz. határozat a „Települési Környezetért” cím alapításáról
szóló határozat módosításáról,
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 107/2005.(VI.24.) KH sz. határozat az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím
alapításáról és a pályázat kiírásáról,
 33/2004.(IV.23.) KH sz. határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő idősek
helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról, amely az „Idősbarát Önkormányzat”
cím alapításáról döntött.
(3) A korábbi „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” címet 2009-ben,
2010-ben és 2011-ben címet elnyert díjazottak a cím elnyerését követő 3 év után egy
alkalommal kérelmezhetik a cím használatának meghosszabbítását, újabb 3 évre. A
hosszabbításról tanúsítvány készül. A cím használatának meghosszabbítását igazoló,
keretezett, üveglappal ellátott tanúsítvány felirata: „Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Turisztikai Védjegye” kitüntető cím birtokosa a Megyei Közgyűlés döntése alapján a
cím használatára jogosult újabb három évig, a Megyei Közgyűlés döntésének dátuma és
a Megyei Közgyűlés elnökének aláírása.

Kovács Sándor sk.
a Megyei Közgyűlés elnöke

Rentzné Dr. Bezdán Edit sk.
megyei főjegyző

