Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének
4/2009.(I.30.) rendelete
Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért Díj alapításáról, adományozásának rendjér l
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdés a./ pontjában, a 16.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a helyi kulturális területen elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb
id n át folytatott kiemelked munkálkodás, életm elismerésére kitüntet díjat és elismer oklevelet
alapít, amelynek megnevezése és adományozás rendjének meghatározása céljából a következ
rendeletet alkotja
I. Fejezet
„BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA KULTÚRÁJÁÉRT” DÍJ alapítása
1.§
Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért Díj adományozható a kultúra, a m vészet és a
közm vel dés területén dolgozó azon személyeknek, közösségeknek, akik legalább 5 éves kiemelked
szakmai múlttal, példamutató magatartással, aktív közéleti tevékenységgel rendelkeznek.
Magas színvonalú munkájukkal el segítik Balatonkenesén-Balatonakarattyán a kultúra, illetve a
m vel dés fejl dését.
A díj nem csak f foglalkozású alkalmazottaknak adományozható.
2.§
(1)

„BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA KULTÚRÁJÁÉRT ”díjat az Oktatási,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság (továbbiakban:Bizottság) javaslata alapján a
Képvisel -testület évente többet adományozhat.

(2)

A Bizottság a Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért díj ajánlására vonatkozóan
nyilvános felhívást tesz közzé hirdetmény és a helyi sajtó útján az adott év január hónapjáig.

(3)

A Kultúráért díj adományozására vonatkozó ajánlással a nagyközség választópolgárai
élhetnek. Az ajánlást indokaival együtt a Bizottsághoz címzett zárt borítékban az adott év
február 10-ig lehet benyújtani.

(4)

Ajánlás hiányában a Bizottság az ajánlásra vonatkozóan önálló javaslattételi joggal élhet.

(5)

A Bizottság az ajánlott személyeket megkeresi és írásban nyilatkoztatja az ajánlás
elfogadásáról és ennek birtokában terjeszti be az ajánlólistát.

(6)

A Bizottság a javaslatok elbírálása során gondosan és körültekint en vizsgálja a tevékenység
kiemelked mértékét és azt, hogy az mennyiben szolgálta vagy szolgálja BalatonkeneseBalatonakarattya nagyközség és lakosságának kulturális érdekét.
A bizottság ezt követ en dönt a kezdeményezésr l.

(7)

A Bizottság a benyújtott javaslatok között rangsort állít fel és maximum 3 jelöltre tesz
javaslatot. Az összeállított ajánló-listát a Képvisel -testület adott év március hónapjában
tartandó ülésére terjeszti be.
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3.§
(1)

A Képvisel -testület a Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért díj odaítélésér l titkos
szavazás keretében min sített többséggel dönt. Az adományozás a képvisel -testületi ülés
jegyz könyvébe foglalt határozattal történik.

(2)

A Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért díjat a Képvisel -testület nevében a
polgármester adott év április 11-i Költészet napja alkalmával adja át.
4.§

(1)

A kultúráért díjban részesítettnek az adományozáskor a polgármester érdemérmet és
díszoklevelet ad át.

(2)

Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetésként is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.

(3)

Az érme leírása:
4,25 cm átmér j , kör alakú, ezüstb l készült érme, amelynek el lapján felül a
„BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ”, középen az
adományozott neve, alul az adományozás éve felirat. A hátlapján Balatonkenese Nagyközség
címere látható.

(5)

A kultúráért oklevél és érme rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.
5.§

(1)

A kultúráért díjat adományozott nevét és az adományozás adatait (határozat száma, kelte,
adományozás indokai) a „KRÓNIKA” elnevezés díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést
a polgármester és jegyz írja alá.

(2)

A „KRÓNIKA” díszkönyvet a polgármesteri irodában kell elhelyezni.
II. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
6.§

(1)

„BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ adományozásáról
szóló díszoklevélnek tartalmaznia kell az adományozás indokait is.

(2)

„BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA KULTÚRÁJÁÉRT Díjat a Bizottság
javaslatára a Képvisel -testület visszavonja attól, aki a kitüntetésekkel járó tiszteletre és
megbecsülésre méltatlanná vált.

(3)

Visszavonás esetén a Kultúráért oklevelet és érmet a visszavonó határozatban megjelölt
határid re a polgármesternek kell visszaadni. A méltatlanná vált kitüntetett nevét a
polgármester és a jegyz a „KRÓNIKA” díszkönyvb l törli.

(4)

A kitüntetések adományozását és az esetleges visszavonást a helyi tömegkommunikációs
eszközök útján nyilvánosságra kell hozni.
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7.§
Ez a rendelet 2009. január 30. napján lép hatályba.
Balatonkenese, 2009.január 29.

Sörédi Györgyné
polgármester

Wolf Viktória
jegyz

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján 2009. január 30. napján kifüggesztésre került.
Balatonkenese, 2009. január 30.

Wolf Viktória
jegyz
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