Piliscsév Község Önkormányzat
4/2008.(III.5.) számú rendelete
A „Piliscsévért –Za Čív” díj
alapításáról és adományozásáról
Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testület a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a törvény 10.§
c./ pontja alapján a „Piliscsévért-Za Čív” díj alapításáról és adományozásának rendjéről az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§
Piliscsév község önkormányzata, a község érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, a
község életében munkásságukkal, életművükkel maradandó értéket nyújtó polgárok és
csoportok megbecsülésére, kitüntetésére, munkájuk elismerésére, a község legmagasabb
elismeréseként
„Piliscsévért-Za Čív”
díjat alapítja.
2.§
A „Piliscsévért – Za Cív” díj (továbbiakban Díj) adományozásának feltételei:
(1) A Díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik az alább felsorolt
tevékenységek valamelyikében tartósan kiemelkedő, áldozatos, példamutató értékű munkát
végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
- a társadalmi tudományos, gazdasági életben, a településfejlesztésben, területen kimagasló
teljesítményt nyújtottak,
- az oktató- nevelő tevékenységben kiemelkedtek,
- a művészeti, a kulturális élet területén átlag felettit alkottak,
- az egészségügyi és szociális célkitűzések megvalósításához nagymértékben hozzájárultak,
- az ifjúsági, a sport és testkultúra feladatainak végrehajtásában élenjártak,
- a nemzetiségi és az egyházi élet területén a település egészére kiható értékeket őriztek meg
és teremtettek.
(3) A Díj átfogó életmű elismerésül is adható.
(4) A Díj egyéneknek és csoportoknak is adományozható.

3.§
(1) A Díjat a községi Képviselő Testület adományozza.
(2) A Díj adományozását kezdeményezhetik:
-

-

a községi képviselő testület tagjai, bizottságai, valamint a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat, rajtuk keresztül valamennyi községi közösség, minden piliscsévi
polgár,
a községi érdekképviseletek, egyesületek

A kezdeményezés határnapja a tárgyév május 30.-a.
(3) A Díj adományozására tett javaslatok tárgyilagos megítélését a Képviselő-testület
végzi.
(4) a kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő Testület elé az átadás
előtt legalább 60 nappal..
(5) A Díjból évente általában egy adományozható, de legfeljebb 3.
(6) A Díj megosztva is adható.
4.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A Díjat községi ünnepségen lehet átadni.
A Díjat emlékplakett testesíti meg és oklevél tanúsítja adományozását.
A Díjat a polgármester adja át.
A Díj ismételten is adományozható.
A Díj posztumusz is adományozható.
Az adományozás tárgyában előterjesztett javaslatról a képviselőtestület minősített
szavazattal dönt.
5.§

(1) A „Piliscsévért – Za Čív” díj erkölcsi elismerés, amely Piliscsév tiszteletét és
megbecsülését fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek - a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével nem biztosít előjogokat.
(2) A kitüntetett személy
a./ meghívandó Piliscsév község Önkormányzata által rendezett hivatalos
ünnepségekre, vagy egyéb kiemelkedő rendezvényre,
b./ jogosult e címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
c./ Esetenként a képviselőtestület határozata szerint, Piliscsévet képviselő delegáció
résztvevőjeként felkérhető.
(1) Az emlékplakett részletes leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6.§
(1) A díjazottak nevét a helyi újságban, illetve képújságban közzé kell tenni.
7.§
(1) Vissza kell a Díj viselésének jogát attól vonni, aki arra érdemtelenné vált.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.
(3) A visszavonásra vonatkozó eljárást a javaslattevők kezdeményezhetik.
(4) A visszavonásról az adományozó dönt.
8.§
(1) A kitüntetésről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.
9.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésével hatályát veszti a
12/1997.(VIII.07.) számú Önkormányzat rendelet.

Piliscsév, 2008. március 5.
Nagy Mária
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve 2008. március 5-én.
Baumstark Tiborné
jegyző

1.számú melléklet
A „Piliscsévért – Za Čív” díjjal járó emlékplakett leírása
A 10 cm átmérőjű bronz plakett Csévi motívumra épül:
A falusi közösség jelképét ábrázoló hársfa, gyökereivel, melynek törzsén Piliscsév
címerpajzsa és díszszalagon a „Piliscsévért –Za Čív” felirat látható.
A hársfa lombozata szertágazó, dús levélzete jelképezi a piliscséviek közösségét: a helyben
lakókat és az elszármazókat egyaránt.
A plakett Horváth Tibor szobrászművész munkája.

