Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2008. (V.29.)
önkormányzati rendelete
a TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE DÍJ
alapításáról és adományozásának rendjéről
Egységes szerkezetben a 8/2013. (V.23.) önkormányzati rendelettel.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a) pontja és a 16. § (1) bekezdése alapján díjat alapít a
pedagógusok részére.
A képviselő-testület által adományozott jutalom szolgáljon elismerésül és megbecsülésül mindazon
pedagógusok számára, aki képességükkel, szorgalmukkal önmaguk és Szegvár nagyközség javát
szolgálják.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerésről és annak adományozási
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.
TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE DÍJ
1.§
(1) A TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE DÍJ adományozható azon helyi pedagógusok részére, akik hosszú időn
keresztül kiemelkedő eredményt értek el a településen a gyermekcentrikus oktató-nevelő munka, a
tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, részt vesznek a
település közéletében, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben
is.
(2) A díj kétévente egy alkalommal, egy pedagógusnak ítélhető oda.
(3) A képviselő-testület az elismerésben részesített pedagógusnak a TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE DÍJ
felirattal díszoklevelet és tárgyjutalmat ad.
(4) A tárgyjutalom értéke maximum nettó 20.000,- Ft lehet.
(5) A díjazott pedagógus életművéről leírást kell készíteni.
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Beiktatta a 8/2013. (V.23.) Ör. Hatályos 2013. május 24.
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(1) Az Ör. 1. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl, elismerésre érdemes személy
elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható.
(2) Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE
2.§
(1) Az elismerésre javaslatot tehet a közoktatási intézmény vezetője, nevelőtestülete, ill. a
nevelőtestület tagjai; Szegvár Nagyközség Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai.
(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az elismerésre érdemes személyes adatait, a díj
megítélésének indokát.
(3) A javaslatokat minden év május 20. napjáig írásban kell a képviselő-testületnek címezve, a
polgármesterhez eljuttatni.
(4) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-testület az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot jelöli ki.
(5) Az elismerés odaítélésről Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete dönt az adott évben, a május
havi képviselő-testületi ülésen.
(6) A díjat a közoktatási intézmény évzáró ünnepségén - az önkormányzat nevében - polgármester
adja át.
(7) Az elismeréssel járó díszoklevelet a polgármester írja alá.
(8) A jutalmazott nevét és életművéről készült leírást a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell
hozni.
(9) A díj ugyanazon pedagógusnak egy alkalommal adományozható.
(10) A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a
kitüntetettek nevét, foglalkozását, az adományozás évét, és az adományozásról szóló határozat
számát.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3.§

(1)

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Szegvár, 2008. május 29.
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Gémes László sk.
polgármester

Gyömbér Ferencné sk.
jegyző

ZÁRADÉK: Ezen önkormányzati rendelet 2008. május 29-én lett kihirdetve.
Szegvár, 2008. május 29.

Gyömbér Ferencné
jegyző

