Képviselő-testületének
18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
„A magyar nyelvért” emlékdíj alapításáról és adományozásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
(1)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete megalapítja „A magyar nyelvért” emlékdíjat (a továbbiakban: Díj) az
alábbiak szerint:
„A magyar nyelvért Kiss Lázár” emlékdíjat Kézdivásárhely (Erdély-Románia)
testvértelepülés magyar tanítási nyelvű általános iskolás diákjai támogatására.

(2)

A Díjat az Önkormányzat határozatlan időre, de minimum 10 évre alapítja, amit
először 2014-ben lehet elnyerni.

(3)

A Díj összegét - amelynek mértéke évente 100.000,- Ft -, az Önkormányzat
mindenkori költségvetésében külön soron támogatásként biztosítja testvértelepülése
számára.

(4)

A Díjat minden évben azok a végzős diákok kaphatják, akik általános iskolai
tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el a magyar nyelv tanulásában és
művelésében, valamint tanulmányaikat gimnáziumban vagy középiskolában
kívánják folytatni.
2. §

(1)

A Díjat az adott iskola tantestülete ítéli oda a magyartanár(ok) javaslatára minden
tanévben legkésőbb egy hónappal az évzárót megelőzően.

(2)

A Díjat egy végzős diák kaphatja meg, amely különösen indokolt esetben
megosztható.

(3)

A Díj adományozását a rendelet melléklete szerinti Emléklap igazolja. Az Emléklap
tartalmazza az iskola nevét, a díj nyertesének nevét, az adományozás indokát, a
település nevét és a díj átadásának keltét. Az Emléklapot az Önkormányzat
Polgármestere és Jegyzője, valamint az iskola igazgatója és a díjat nyerő tanuló
magyartanára írják alá.

(4)

A Díj az adott iskola tanévzáró ünnepélyén kerül átadásra.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Fekete Zoltán
polgármester

dr. Jakab Orsolya
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2013. június 27.

Melléklet a 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

EMLÉKLAP

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A(z) (iskola neve)

„A magyar nyelvért”
……………………………………
Emlékdíjat
.………………………………………..
(tanuló neve)
végzős tanuló részére adományozza,
a agyar nyelv művelése terén nyújtott
kimagasló teljesítményéért.

……………..……..
igazgató

.………………….
magyartanár

A díjat alapító Mezőkövesd Város Önkormányzata nevében:
………..……………
polgármester

Település neve, dátum

…...………………
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az önkormányzati rendelet a Kárpát-medencében található testvértelepülésen lévő,
magyar tanítási nyelvű általános iskolákban tanuló diák(ok) támogatására tesz
javaslatot.
Részletes indokolás
1. §-hoz

Ez a szakasz a Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
alapítandó emlékdíjról, annak elnevezéséről, az emlékdíjjal együtt járó pénzjutalom
összegéről, valamint a díjban részesülő testvértelepülésről rendelkezik.

2. §-hoz

Ez a szakasz az alapított díj adományozására vonatkozó részletszabályokat állapítja
meg.
3. §-hoz

Ez a jogszabályhely a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

