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A kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
A kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 3/1993. (III. 1.) önkormányzati rendelet
szerint a „Nagycenkért Díj”- évente adományozható (rendelet mellékelve) .
Ezúton teszek javaslatot a rendelet teljes felülvizsgálatára és átalakítására az alábbi okok
miatt:
1993-ban az akkori képviselő-testületet azért hozta létre ezt a díjat, hogy a község
fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért végzett tevékenységét magánszemélyeknek,
közösségeknek elismerje.
A Nagycenkért Díj odaítélése a megalkotott rendelet szerint adományozható azoknak a
személyeknek és közösségeknek, akik a község fejlődéséért sok éven át (5-10 év) fáradoztak,
vagy hírnevének öregbítéséhez hozzájárultak. A kitüntető díjra érkezett javaslatokat a
Képviselő-testület által az adományozás évében létrehozott 5 fős ideiglenes bizottság
véleményezi. A kitüntető díj jelöltjeire helyi lakosok, szervezetek, közösségek és a bizottság
tehet javaslatot.
Az akkori civil élet a közösségi lét néhány területét ölelte csak fel, ezért a döntéshozatalnál
mindig egyértelmű volt, hogy az előkészítő bizottság javaslatának támogatásával kit részesít
kitüntetésben a döntéshozó képviselő-testület.
Az utóbbi években, véleményem szerint, a bizottság nehéz helyzetben volt a javaslattételben,
mivel a civil élet változott, sokszínűbbé vált, egyre több civil szervezet alakult, egyre több
tenni akaró embert ismerhettünk meg. Ma már sok az arra érdemes személy, szervezet, aki
kitüntetésben részesíthető.
Nehézséget okoz az is, hogy az ajánlatot tevő személyek, szervezetek a közösségi élet csak
egy-egy területére fókuszálnak. Nekünk önkormányzati vezetőknek az egész település
közösségi életét kell nézni, és teljességében nézni valamely személyek, szervezetek
tevékenységét.
A teljes rendelet felülvizsgálattal javaslatot teszek arra, hogy a képviselők hatáskörébe
kerüljön a javaslattételi jog is, és a döntéshozatal továbbra is képviselő-testületi hatáskör
maradjon. Így az egész Nagycenkért Díj odaítélési folyamata a képviselő-testület
hatáskörében marad, és így az előző években tapasztalt döntési nehézségek kiküszöbölhetők.
Sok esetben a döntéshozatali anomáliákkal a javaslatot tevők és a javasolt személyek is

méltatlan helyzetbe kerülhettek, véleményem szerint ezzel a döntési folyamattal,
elkerülhetővé válna az ilyen kellemetlen helyzet.
Javasolom, hogy évente 1 személynek vagy szervezetnek adjunk díjat, valamely neves
községi rendezvényünkön. A pénzjutalom összege maradjon a minimálbér ötszöröse, és így
1-1 személyt, szervezetet kiemeltebben tudunk anyagi elismerésben is részesíteni.
A díj célja a köszönetnyilvánítás, és az elismerés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatomat megvitatni szíveskedjenek, és
támogatásuk esetén a melléklet rendelet-tervezetet fogadják el.
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