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Elıterjesztés a”városi díjak, címek és elismerések alapításáról és
adományozásáról” szóló rendelet módosítására
Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód városban a harmadik évben megrendezésre és megünneplésre kerülı Szociális
munkások napján - 2009 november 12.-én – került hivatalosan átadásra az elıterjesztés 1 sz.
mellékletéhez csatolt indítvány, melyben a Javítóintézet Igazgatója az Aranykapu Bölcsıde
vezetıje, valamint a Kistérségi Gondozási Központ Vezetıje kérik Aszód Város
Önkormányzat képviselı-testületét, hogy alapítson „Szociális Munkás „
kitüntetést. A
kitüntetés november 12. –én a Szociális munkások napján kerülne átadásra.
Az
indítványozók kérik, hogy a kitüntetéssel pénzjutalom és emlékplakett kerülhessen átadásra a
szociális munkában elkötelezetten dolgozó szakemberek számára.
A jelenleg hatályos rendelet elıírása ugyan eddig sem zárta ki a szociális munka területén
kimagasló munkát végzı szakemberek helyi kitüntetését, melynek lehetısége „Aszód Város
Szolgálatáért” kitüntetı címmel, vagy akár „Aszód Városért” kitüntetı címet is lehetne
adományozni e területen kiemelkedıen, elhivatott munkát végzı szakmában dolgozóknak.
A 2. sz. melléklet rendelet - tervezet formájában javasolja elfogadásra az indítványt, így
elfogadás esetén további adható kitüntetéssel növekszik Aszód Városban alapított kitüntetési
formák.
Amennyiben a képviselı-testület a rendelet-tervezet alapján – figyelemmel az indítványozók
javaslatára- pénzjutalmat is megállapít, így ennek, valamint az oklevél, illetve az adható
emlékplakett bekerülési költségére is a fedezetet is biztosítani kell, melynek várható összeget
a pénzjutalom mértékétıl függıen cca. 300 e Ft-ra tehetı.

A s z ó d, 2010. január 10.

Sztán István
polgármester

Asz elıterjesztés elıkészítésében közremőködött: jegyzı
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A városi díjak, címek és elismerések
alapításáról és adományozásáról

1.§
A rendelet 17.§-a helyére az alábbi rendelkezés lép, a 17-22§-ok számozása eggyel növekszik.
„Szociális munkás” kitüntetı cím
17.§
/1/ A kitüntetı cím adományozható azoknak a közszolgálatban álló személyeknek, példaértékő
munkát végzı közösségeknek,, akik a város szociális ellátása érdekében kiemelkedı tevékenységet
fejtenek ki.
A szociális gondoskodás területén hosszú idı óta kimagasló szakmai tevékenységet végeztek, segítı,
támogató jellegő tevékenységükkel hozzájárultak a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzető emberek
gondozásához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.
/2/ A „Szociális munkás” kitüntetı cím odaítélése a beérkezett javaslatok alapján a Szociális
Bizottság tesz a döntéshozó felé összegzı javaslatot.
/3/ Évente egy kitünettı cím adományozható
/4/ A kitüntetés átadására Képviselı-testületi döntés alapján ünnepélyes keretek között kerül sor.
/5/ A kitüntetı címmel oklevél és pénzjutalom jár, melynek a nettó összege a mindenkori
közalkalmazotti béralap kétszerese.
/6/ Az oklevél az alábbiakat tartalmazza:
- adományozó megnevezése
- a kitüntetett neve
- adományozás rövid indoklását, keltét
- polgármester aláírását, önkormányzati száraz bélyegzı lenyomatot.”
2.§

E rendelet 2010. február 1-én lép hatályba, melynek kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Aszód, 2010. január 18.

Sztán István
polgármester

Kissné Kulybus Gizella
címzetes fıjegyzı

A rendelet kihirdetése megtörtént
2010. január 31-ig.

Kissné Kulybus Gizella
címzetes fıjegyzı

