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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
15/2012. (V.25.) számú önkormányzati rendelete
Radetzky emléknap és díj alapításáról1
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja és 16. § (1) bekezdése, valamint
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről
szóló 2011 évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d.) kapott felhatalmazás alapján a
Radetzky emléknap és díj alapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárnoki születésű
Radetzky Jenő ornitológus életművének és munkásságának elismerésére június 14. napját
“Radetzky emléknappá” nyilvánítja
(2) Radetzky Jenő emlékére a természettudomány területén folytatott kiemelkedő
munkálkodás elismerésére „Radetzky Díj”-at alapít.
2. § (1) A díj azoknak a személyeknek adományozható, akik hazai vagy nemzetközi
szinten elismert természettudományos tevékenységet folytattatnak vagy folytattak.
(2) A díj évente legfeljebb egy személynek adományozható.
(3) A díjjal emlékplakett és a polgármester által aláírt, az adományozás indokait és
dátumát igazoló okirat jár.
(4) A díj adományozására javaslatot tehetnek:
a.) a település lakosai;
b.) a képviselő-testület tagjai;
c.) az önkormányzat bizottságai;
d.) a polgármester;
e.) a jegyző;
f.) az önkormányzati intézményvezetők;
g.) a település civilszervezeteinek képviselői;
h.) a településen működő egyházak képviselői.
3. § (1) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, születési idejét,
lakcímét és a javaslat indokolását.
(2) A javaslatot a minden év április 30-ig polgármesterhez kell benyújtani.
4. § (1) A díj adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(2) A díj átadására a Radetzky emléknapon ünnepélyes keretek között kerül sor.
(3)2 A kitüntetett nevét az önkormányzati lapban közzé kell tenni.
(4) A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
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Egységes szerkezetbe foglalva a 23/2013.(XII.13.), 10/2021.(VI.30.) számú rendelettel
Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2021.(VI.30.) számú rendelettel
Hatályos: 2021. július 1.
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5. § (1) Az emléknap és a kitüntető díj adományozásával összefüggő kiadások fedezetét
az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

Záró és átmeneti rendelkezések
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépése évében a díjra javaslatot a 2. § (4) bekezdésében
meghatározott jogosultak 2012. május 31-ig tehetnek.
Szolnoki Gábor
polgármester

dr. Simon Mária
jegyző
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15/2012.(V.25.).Ör. számú rendelet 1. sz melléklete3

Radetzky díj
Emlékplakett, melyen Tárnok címere, a „Radetzky díj” felirat, a díjazott neve és az
adományozás éve szerepel.
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Módosította: 23/2013.(XII.13.) számú önkormányzati rendelet

Hatályos: 2014. január 1.

