Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2011. (X.20.)
önkormányzati rendelete
a Szerencs Város Önkormányzata által alapított kitüntetésről és elismerő címről
szóló 4/2011. (II. 15.) rendelet módosításáról
Szerencs Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésében, valamint a 16. §. (1)
bekezdésében foglaltak felhatalmazása alapján alkotott rendeletet (továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. címét az alábbiak szerint változtatja meg:
„a Szerencs Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és elismerő címekről”
2. §
A R. I. fejezet ANYAGI JOGI RENDELKEZÉSEK főcímét az alábbi címmel és 4/A. §-sal
egészíti ki:
3. „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés
A „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozásának alapelvei,
a kitüntettek köre
4/A. §
(1) Szerencs Város Képviselő-testülete elismerésben részesíti azt a személyt/szervezetet,
aki/amely önkéntes társadalmi munkájával, vagy munkaköri kötelezettségének
teljesítésén túlmenően hozzájárult Szerencs város országos, nemzetközi hírnevének
öregbítéséhez.
(2) A kitüntetés azon személy/szervezet részére adományozható, aki/amely:
- az egészségügy, szociális területen, vagy
- a gazdasági életben, vagy
- a közszolgáltatások területén, vagy
- a közigazgatás, vagy
- a közművelődés, vagy
- az oktató-nevelő munka, vagy
- a sport területén
kiemelkedő teljesítményével, önkéntes társadalmi tevékenységével hozzájárult Szerencs
város fejlődéséhez.
(3) A kitüntetést évente két személy vagy szervezet részére lehet odaítélni. Szerencs város
kerek történelmi évfordulóin azonban e mérték kétszerese is adományozható.
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(4) A kitüntetés formája oklevél, amelyhez ezüst emlékplakett társul.
A kitüntetés leírása: az emlékplakett 50 mm átmérő nagyságú, körkörösen a kitüntetés
pontos megnevezésével, az adományozás évével, közepén Szerencs város címerével.
3. §
A R. 9. § (1) bekezdését az alábbiak szerint kiegészíti:
(1) Az emléktárgy (gyűrű, kitűző, emlékplakett) méretének megfelelő nagyságú, kívül
sötétkék bársony, belül fehér selyem borítású díszdobozban kerül átadásra.
4. §
Jelen rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba, és 2011. november 2-án hatályát veszti.

Szerencs, 2011. október 20.

Dr. Ináncsi Tünde sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester
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