
Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

9/2010.  (IV. 22.) 

sz. rendelete  

a Pro Takácsi  díj alapításáról  
 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f. pontjában és 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Pro Takácsi díj alapításáról és adományozásáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §
 
A Takácsi Község Önkormányzata a község érdekében eredményesen 

tevékenykedő magánszemélyek és közösségek elismerésére Pro Takácsi 

díjat alapít.  

2. § A Pro Takácsi díj odaítélése erkölcsi és anyagi elismerés, amelynek 

megjelenési formája: plakett és oklevél, amelyhez meghatározott összegű 

pénzjutalom kerül átadásra.  

3. § A díj adományozására javaslatot a képviselő-testület tagjai, az intézmények 

vezetői, a jegyző, valamint a települési lakossága tehet. 

4. §
 
A díjat a polgármester indítványára az ügyrendi bizottság egyetértése esetén 

a polgármester adományozza.  

5. § A díj odaítélésére vonatkozó írásbeli javaslatot részletes indokolással a 

polgármesterhez kell benyújtani. A díjat a polgármester adja át. Az átadás 

időpontjának - lehetőség szerint - a nemzeti, helyi ünnepekhez, valamint 

intézmények esetében a szakmai napokhoz kell igazodnia.  

6. § A díj adományozásáról a polgármester a soron következő ülésen beszámol a 

Képviselő-testületnek.  

7. §(1)A Pro Takácsi bronz plakett 13 cm átmérőjű, 0,5 cm vastag, kör alakú, 

egyik oldalán Takácsi község címere koszorút jelképező domború 

nyomattal körülölelten, alatta félkör-ívben “TAKÁCSI” felirattal, másik 

oldalán, középen a Gerence vidékét szimbolizáló, mélyített plasztikai 

felülettel, fölötte félkör-ívben Pro Takácsi felirattal. A mélyített plasztikai 

felület alatt található az átadás évszáma és a díjazott neve, utólagos 

bevéséssel.  

(2) Az oklevél szövegét az elismerésében részesülő tevékenységéhez igazodóan a 

polgármester határozza meg.  

8. § A Pro Takácsi díjból évente legfeljebb 2 db adományozható. A pénzjutalom 

összegét minden évben az önkormányzat éves költségvetése 

megállapításáról szóló rendeletben kell meghatározni.  

9. § A díjat posztumusz sem adományozni, sem visszavonni nem lehet. Nem 

minősül posztumusz adományozásnak, ha a díjazott személy a díj 

odaítélésének kezdeményezésekor életben volt.  

  



10. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 

 

Takácsi, 2010. április 22. 

 

     Kunszt Szabolcs                                                      Vida László Gábor 

       polgármester                jegyző 

  


