MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
„A magyar nyelvért” emlékdíj alapításáról és adományozásáról

Vác 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) Vác Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megalapítja „A magyar nyelvért”
emlékdíjat „Mészáros Györgyi” elnevezéssel Técső (Kárpátalja) testvértelepülés Técsői magyar
tannyelvű általános iskola diákjai támogatására.
(2) A Díj összege évente 100.000 Ft. Az Önkormányzat mindenkori költségvetésében külön
soron biztosítja a Díj forrását a testvértelepülése számára.
(3) A Díjat minden évben azon végzős diák kaphatja, aki általános iskolai tanulmányai során
kimagasló eredményt ért el a magyar nyelv tanulásában, művelésében és tanulmányait
gimnáziumban vagy szakközépiskolában kívánja folytatni.

2. §
(1) A Díjban részesülő diák személyéről a Técsői magyar tannyelvű általános iskola magyar
tanárainak és az iskola tantestületének javaslatára a polgármester dönt legkésőbb a tanév utolsó
napjáig.
(2) A Díjat egy végzős diák kaphatja meg. A Díj különösen indokolt esetben megosztható.
(3) A Díj adományozását Emléklap igazolja. Az Emléklap tartalmazza:
a) a Díj adományozójának megjelölését,
b) a Díjban részesülő diák nevét,
c) az iskola nevét,
d) a Díj átadásának keltét és
e) a polgármester, az oktatásért felelős alpolgármester, továbbá az iskola igazgatójának és a
diák magyar tanárának aláírását.
(4) A Díjat minden évben a magyar nyelv napján adja át Vác Város Önkormányzat polgármestere.
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Záró rendelkezések
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Vác, 2015. május 21.

Fördős Attila s.k.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az önkormányzati rendelet a Kárpát-medencében található testvértelepülésen, magyar tanítási
nyelvű általános iskolában tanuló diák támogatására tesz javaslatot. „A magyar nyelvét” emlékdíj
alapításával és adományozásával az Önkormányzat segíti a határon túli magyarságot.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Vác Város Önkormányzat által alapított emlékdíjról, annak elnevezéséről, az emlékdíjjal együtt
járó pénzjutalom összegéről, valamint a díjban részesülő testvértelepülésről rendelkezik.
2. §-hoz
Az alapított díj adományozására vonatkozó részletszabályokat állapítja meg.
3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és kihirdetéséről rendelkezik.

A másolat hiteles.
A rendelet kihirdetése 2015. május 22-én megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
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