Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(II.16.) számú rendelete a
„KOCS KÖZSÉGÉRT” díj alapításáról és adományozásának rendjéről
1

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés e)
pontjában feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A díj megnevezése
1.§. Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településért kiemelkedő munkát végző
személyek értékelése és elismerése céljából „KOCS KÖZSÉGÉRT” díjat alapít.
A díjjal kitüntettek köre
2.§. (1) „KOCS KÖZSÉGÉRT” díj adományozható annak a személynek, aki:
a) Kocs községért kiemelkedő munkát, tevékenységet végez,
b) életvitele és magánélete erre méltó.
(2) „KOCS KÖZSÉGÉRT” díj évente két főnek adományozható.
(3) A díj „posztumusz díjként” nem adható.
Az adományozás rendje
3.§. (1) A „KOCS KÖZSÉGÉRT” díj adományozását a Szociális és Kulturális Bizottság készíti
elő a képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra.
(2) A „KOCS KÖZSÉGÉRT” díj adományozására javaslatot tehet:
a) a képviselő-testület bizottságai és a polgármester
b) az önkormányzat intézményeinek vezetői
c) a község területén működő / egyházak
d) az önkormányzat illetékességi területén működő civil szervezetek, alapítványok, melyek
listáját az 1. sz. függelék tartalmazza
e) 2a képviselő-testület tagjai
4.§. (1) 3 A díj adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a Szociális és Kulturális Bizottság Elnökének
kell benyújtani, tárgy év február 28-ig.
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Módosította a 6/2011.(III.30.) számú rendelet; Hatályos 2011.március 31-től
Kiegészítette a 6/2011.(III.30.) számú rendelet 1.§.a; Hatályos 2011.március 31-től
Módosította a 17/2014.(XII.11..) számú rendelet 2.§.a; Hatályos 2011.március 31-től

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő nevét,
b) a díj adományozásra javasolt személy nevét,
c) a díj adományozásra javasolt személy életútját, munkásságát, a Kocs községért végzett
tevékenységét.
5.§. (1) A javaslatok előterjesztésének határideje a Szociális és Kulturális Bizottság Elnökének
megkeresésétől számított 15 nap.
A javaslatokat a Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke terjeszti a képviselőtestület elé.
(2) A díjat a képviselő-testület ítéli oda.
A díj átadása
6.§. (1) A díjat községi ünnepség keretében a polgármester adja át a FALUNAP keretében
megrendezett kocsitoló versenyen.
/az ünnepség leírása a 1. sz. mellékletben található/
(2) A díjjal pecsétgyűrű és emléklap jár, melynek költségét az önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
A gyűrű Kocs község címerét, az adományozott nevének kezdő betűit tartalmazza.
7.§. (1) A díjat kapott személy nevét és életútját a kábeltévé útján kell nyilvánosságra hozni.
(2) Azon személyek nevét, akikre, - mint adományozandó – javaslat érkezett, de a díjat nem
nyerték el, nyilvánosságra hozni csak külön hozzájárulásukkal lehet.
(3) A Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke az adományozottak nevéről és adatairól
nyilvántartást vezet, valamint végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat.
8.§. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző
gondoskodik.
Kocs, 2004. február 16.
Szabó Ferencné
Jegyző

Pálfy Imre
Polgármester

1. számú melléklet

A „KOCS KÖZSÉGÉRT” díj átadásának leírása
Az ünnepséget községi rendezvény – FALUNAPON megrendezett kocsitoló verseny –
keretében kell megtartani, hogy méltó módon lehessen a díjat az adományozottnak átadni.
A díj átadása a községben élők ünnepe, kerülni kell az aktuálpolitikai vonatkozásokat.
Az ünnepségre a
-

Képviselő-testület tagjait,
Az intézmények vezetőit,
Az egyházak képviselőit,
A civil szervezetek vezetőit,
Az adományozott családját

meg kell hívni.
A díjat a polgármester adja át. Ő tart rövid beszédet, - méltatva a díjazott Kocs községért végzett
tevékenységét, majd átadja a díjat a kitüntetettnek.
Az ünnepség elején a megjelentek elénekelik a HIMNUSZ-t

1.számú függelék
Kocs Községi Önkormányzat illetékességi területén működő civil szervezetek, alapítványok
Ifjúsági Klub
Vadásztársaság
Kisgyermekes Szülők Klubja
Asszonykórus
ARANYKOCSI Néptáncegyüttes
Kocsi Baráti Kör
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Hímzőkör
Nyugdíjas Klub
Tűzoltóegyesület
Hagyományőrző Egyesület
Horgász Egyesület
Galambász Egyesület
Sportegyesület
Polgárőr Egyesület
Gyermekmosoly Alapítvány
Vincze Imre Alapítvány
Kocsi Csergő Bálint Alapítvány
Kábel-TV Alapítvány .

