
Jobbágyi Község Önkormányzatának 
4/2003. (IV. 25.) számú rendelete 

a „Jobbágyiért” emlékérem adományozásáról 
 
 
Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község fejlesztése, 
a község érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, önzetlen magatartás 
elismerésére „Jobbágyiért” emlékérem kitüntetést alapít. 
 

1. §. 
 
Az emlékérem leírása: 9 cm átmérőjű, kör alakú, bronz dombormű, 
melynek egyik oldalán Jobbágyi község címere, és alul félkörívben 
„Jobbágyiért” felirat helyezkedik el. Az érem hátlapján az alábbi felirat 
olvasható: Alapította Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2003. évben. Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. 
 

2. §. 
 
A „Jobbágyiért” emlékérem azon magánszemélyek, társadalmi, gazdasági 
szervezetek, intézmények, szervezeti egységek munkacsoportjai, egyéni 
vállalkozók részére adományozható, akik:  
– a gazdasági, egészségügyi, kulturális, művészeti, sportélet területén a  
– község fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez nagymértékben hozzájárultak, 
– kimagasló helyi közéleti munkát végeztek, 
– a lakosság érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet 

folytattak.  
Az emlékérem posthumus is adományozható. 
 

3. §. 
 
Az emlékérem adományozását kezdeményezhetik: 
– polgármester, 
– alpolgármester, 
– a képviselő-testület tagjai. 

 
4. §. 

 
Az emlékérem adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel 
dönt. 
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5. §. 
 
(1) A „Jobbágyiért” emlékérem adományozására általában évente egy 

alkalommal kerül sor. Időpontját a képviselő-testület határozza meg. 
Évente legfeljebb 3 érem adható ki. 

(2) A kitüntetést a polgármester adja át, ünnepélyes keretek között, évente 
egy alkalommal. Rendkívüli esetben, évfordulók és jubileumi 
ünnepségek esetén, az emlékérem az évforduló, a jubileumi ünnepség 
időpontjában is átadható. 

(3) A kitüntetéssel egyidejűleg pénz és tárgyjutalom is adható. Ennek 
mértékét a képviselő-testület határozza meg. 

(4) Jogi személy részére pénzjutalom nem adható. 
 

6. §. 
 
(1) Az emlékérmet vissza kell vonni attól, aki annak birtoklására 

érdemtelenné vált. 
(2) A visszavonást a 3. §-ban felsoroltak kezdeményezhetik és arról a 

képviselő-testület minősített többséggel dönt. 
 

7. §. 
 
A kitüntetésben részesítettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 
köteles vezetni. 
 

8. §. 
 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Jobbágyi, 2003. április 17. 
 
 
 
 Majoros László Tóth Renáta 
 polgármester mb. jegyző 


