Ócsa Város Önkormányzatának
2/2011./I.28./ számú ÖK. rendelete
Egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

ÓCSA VÁROSÉRT DÍJ
1.§.

A díj adományozható azon a városért, a település lakosságáért hosszú, folyamatosan sokat
tevő természetes személynek, társadalmi-civil szervezetnek, gazdálkodó szervezetnek,
egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely kiemelkedő tevékenységével és
példamutatásukkal folyamatosan a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálta.
ÓCSA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
2.§.
(1) A díj adományozható annak a természetes személynek (személyeknek) társadalmi-civil
szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén
tevékenységükkel kiemelkedő eredményt értek el, magatartásukkal példaként állíthatók a
város lakossága elé.
(2) A díjazás szempontjai:
a./ művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül,
b./ oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök,
csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi rendezvényeken.),
c./ történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása,
megszervezése, lebonyolítása,
d/ nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése (városi szinten) érdekében kifejtett
tevékenység,
e./ az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több éven
keresztül kifejtett aktív tevékenység,
f./ az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú
produkció, valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő
rendszeres bemutatása,
g./ a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi
emlékeinek gyűjtése, bemutatása,
h./ nagy, nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért.
ÓCSA IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
3.§.
A díj adható:
a./ azoknak a pedagógusoknak, az ifjúsággal foglalkozóknak, akik kiemelkedő teljesítményt értek el az
oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai
felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában
és alkalmazásában,
b./ annak az ifjúsági nevelésben közvetett módon közreműködő bármely személynek, aki társadalmi
szervezet, egyház, közművelődési intézmény, civil szervezet alkalmazottjaként, vagy
aktivistájaként huzamos ideig kiemelkedő tevékenységet folytatott. (táboroztatás, társadalmi
munkában az ifjúságért végzett munka, sport, stb.).

AZ ÉV ÓCSAI DIÁKJA DÍJ
4.§.
A díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó diáknak, aki jó verseny eredményekkel,
kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, az iskolai és a városi közösségi életben aktívan részt
vállal.
AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJ
5.§.
A díj annak az ócsai vállalkozónak adományozható:
a./ aki kiemelkedő eredményt ért el, illetve mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során
(természet- és környezetvédelem érdekében tett intézkedés),
b./ példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, valamint új
munkahely teremtése területén,
c./ aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában.
AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE
6.§.
(1) A díjakra
a./ települési képviselő,
b./ bármely ócsán állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán lakó természetes
személy,
c./ egyházi, társadalmi, egyesületi és,
d./ bármely ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezet,
e./ az Év Ócsai Diákja Díj esetében javaslatot tehet a város oktatási intézményeiben működő
diákönkormányzat, igazgató, tantestület, írásban, indokolással ellátva,
f./ a díjak megosztva is kiadhatók.
(2) A javaslatokat a díjak vonatkozásában minden év október 31-ig kell eljuttatni a
Polgármesteri hivatal Titkárságára.
(3) Az indokolás nélküli, vagy nem írásban tett javaslatokat a felterjesztő bizottságok (Ócsa
Városáért és az Év Vállalkozója Díjak vonatkozásában a Pénzügyi, gazdasági és pályázat
koordináló-, Ócsa Kultúrájáért, Ócsa Ifjúságáért az Év Ócsa Diákja Díjak vonatkozásában az
Oktatási, kulturális és sport Bizottság) nem veszik figyelembe. A határidő letelte után
érkező javaslatok csak a következő évben vehetők figyelembe, amennyiben a javaslattevő
javaslattételi szándékát írásban ismételten megerősíti.
(4) A javaslatok alapján a (3) bekezdésben meghatározott bizottságok felterjesztés készítenek a
képviselő-testület számára.
(5) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a./ sorrendiséget a javasolt és felterjesztett személyek között,
b./ írásbeli indokolást.
(6) A díj adományozásáról szóló határozat meghozatalára minősített többséggel, zárt ülésen kerül
sor.
7.§.
(1) A kitüntető díjakkal a díj pontos megnevezését tartalmazó díszoklevél és művészi
emlékplakett jár.
(2) A kitüntető díjak átadására minden évben a Magyar Kultúra Napján ünnepség keretében kerül
sor.
(3) A kitüntetett személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

A KITÜNTETŐ DÍJ VISSZAVONÁSA
8.§.
A kitüntető díjat – az adományozás rendjének megfelelő eljárási rend szerint – vissza lehet vonni, ha a
kitüntetett arra érdemtelenné válik.
HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉS
9.§.
(1) Ezen rendelet alkalmazásának megfelelően a díjak kiosztására első ízben 2012. évben kerül
sor.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés követő 8. napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg az Egyes kitüntető
díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2007./VI.29./ számú önkormányzat
rendelet hatályát veszti.
kmf.
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