Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2010. (V.13.) Önkormányzati rendelete az
„EGYEKÉRT” díj alapításáról

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6)
bekezdése a.) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. §.
(1) Egyek Nagyközség Önkormányzata elismerő díj adományozásával kívánja méltó módon
kifejezésre juttatni elismerését, nagyrabecsülését és köszönetét mindazoknak, akik a helyi
közügyek valamely területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a település
érdekében huzamosabb időn át kiemelkedően munkálkodtak, tevékenységükkel
hozzájárultak

Egyek

Nagyközség

anyagi,

szellemi

értékeinek

gyarapodásához,

hagyományainak megőrzéséhez. Érdemeiket a Képviselő-testület az utókor számára
megörökíti és a jövő nemzedékek elé példaképül állítja. Ennek elismerésére
„EGYEKÉRT”
elnevezéssel díjat alapít.
(2) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYEKÉRT” díjat évente
három természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetnek, illetve közösségnek adományozhatja, aki a település közéletében legalább 5
éven keresztül kiemelkedő munkát végzett, vagy valamely jelentős szellemi alkotással,
illetve anyagi juttatással járult hozzá a település fejlődéséhez.
(3) A díj egy díszoklevélből, egy plakettból és egy kitűzőből áll. A díszoklevélen szerepelnie
kell:
a) a díj és az adományozó megnevezése, továbbá a határozat száma,
b) az „EGYEKÉRT” díjjal kitüntetett személy neve, polgári foglalkozása, tisztsége,
c) Egyek Nagyközség címere,

d) Egyek Nagyközség polgármesterének és jegyzőjének aláírása,
e) az adományozó viaszpecsétje,
f) a kitűzőn szerepelni kell (5 cm nagyságú) középen

az

Egyeki címer, az

EGYEKÉRT felirat, valamint köriratként a díj alapításának éve (2010) és az első
írásos emlék évszáma (1332).

2. §.
(1) A díjra jelölhető, aki a fenti elvárásoknak megfelel, illetve a díjazott személyére javaslatot
tehetnek azon személyek, akik a javasolt személy/közösség tevékenységét közvetlenül
ismerik. A javaslatot minden év augusztus 15-ig lehet megtenni az Ügyrendi Bizottság
által lezárt és a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett urnába.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltó személy/közösség nevét, címét, valamint az
elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését, a javaslat indoklását. Az indoklás
terjedjen ki többek között a javasolt személy/közösség elbírálási szempontok szerinti
tevékenységére is. Indoklás nélkül a jelölés érvénytelen.
(3) Egy adott tárgyévben három „EGYEKÉRT”díj adományozható, melyek a következők:
a) Közéleti tevékenységért (oktatás, nevelés, szociális, kulturális, közművelődés, sport,
közbiztonság, egészségügy és egyéb területén kiemelkedőt alkotott)
b) Társadalmi tevékenységért (fórumok, közösségek felé történő képviselet, szervezői
tevékenység, önkéntes feladatok ellátása és egyéb társadalmi feladat elvégzése,
melyből a pályázónak anyagi haszna nem származott)
c) Szellemi tevékenységért (kultúra, művészet, irodalom, tudomány, természetvédelem
és egyéb szellemi területen maradandót alkotott)
3. §.
(1) Az „EGYEKÉRT” díjak átadására minden évben az Önkormányzatok napján (szeptember
30.) kerül sor ünnepélyes keretek között.

(2) A díjakat a Képviselő-testület jelenlétében a polgármester adja át.
(3)A díjak átadására meg kell hívni a díjazottakat, a Képviselő-testület tagjait, az
önkormányzati bizottságok tagjait, az önkormányzati intézmények, civil szervezetek, a
közalapítványok, alapítványok kezelő szerveinek vezetőjét.
(4)A javaslatokat tartalmazó urna felbontására az Ügyrendi Bizottság ülésén kerül sor. A
Bizottság ellenőrzi az adatok valóságtartalmát, majd az 1. számú mellékletben található
értékelési rend alapján felállítja a sorrendet és a személyeket ajánlással látja el. A bizottsági
értékelés alapján a díjazottak személyéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
(5)A díjazottak nevét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

4. §.
(1) A díjazottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) Az „EGYEKÉRT” díjhoz az alábbi jogosultságok tartoznak:
a) az Önkormányzat különös tiszteletét, és megbecsülését élvezi,
b) az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre meghívót kap,
c) felkérhető a települést képviselő delegáció résztvevőjéül,
d) látogathatja és igénybe veheti az Önkormányzat művészeti, közművelődési és sport
létesítményeit, rendezvényeit.
(3) Az „EGYEKÉRT” díjjal járó jogosultságok határozattal visszavonhatók attól, akit
szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, illetve aki közösségellenes
magatartásával érdemtelenné válik a díj viselésére. Az érintettet a Képviselő-testület
határozatával a jegyző értesíti.

5. §.
Ez a rendelet 2010. május 13.-án lép hatályba.

Egyek, 2010. május 13.

_________________________
Szincsák Ferenc
Polgármester

_______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. május 13.-án

________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

1. sz. melléklet: A jelöltek értékelése
a. Közéleti tevékenységért (oktatás, nevelés, szociális, kulturális, közművelődés, sport,
közbiztonság, egészségügy és egyéb területen kiemelkedőt alkotott)
b. Társadalmi tevékenységért (fórumok, közösségek felé történő képviselet, szervezői
tevékenység, önkéntes feladatok ellátása és egyéb társadalmi feladat elvégzése,
melyből a pályázónak anyagi haszna nem származott)
c. Szellemi tevékenységért (kultúra, művészet, irodalom, tudomány, természetvédelem
és egyéb szellemi területen maradandót alkotott)
A jelöltek értékelésénél mind a három kategóriában figyelembe vehető szempontok, illetve
adható pontszámok.

1
2
3
4
5

Tevékenység
A jelölt fő tevékenységi területén elért eredménye és annak
jelentősége
A jelölt fő tevékenységi területén eltöltött idő
A jelölt több egyéb területen is elért eredményes tevékenységéért
A jelölt életvitele, céljai példaértékű az Egyek Nagyközség
lakosainak és a fiataljainak
A pályázat részletes indoklásában szereplő egyéb tevékenység,
melyért az Ügyrendi Bizottság véleménye szerint pont adható

Adható pont
20
5
10
10
5

A jelöltek értékelésénél kapható maximális pontszám 50.
Az Ügyrendi Bizottság az értékelési rend alapján a jelöltek között sorrendet állít fel és a
személyeket ajánlással látja el, majd a Képviselő-testület elé terjeszti azt.
A bizottsági értékelés alapján a díjazottak személyéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

