Segedínska slovenská samospráva
Szegedi Szlovák Önkormányzat

„ZA

SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV”
DÍJ ALAPÍTÓ OKIRATA

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 25. § b) felhatalmazása szerint a 17/2008 (IV. 21) sz. határozatával kitüntetés alapításáról döntött. Ezek alapján az önkormányzat jelen [19/2009. (VI.13) Sz. Szlk. Ö.
sz.] határozattal az alábbi alapító okiratot fogadja el:
A kitüntetés neve: „Za segedínskych Slovákov”.
A kitüntetés célja: A szegedi szlovákságért mint közösségért aktívan cselekvők elismerése,
ezen keresztül tevékenységük további ösztönzése, és pozitív példaként való állításuk a szegedi szlovákokért tenni kívánók elé.
A kitüntetés odaítélhető kétévente egyszer egy példányban olyan természetes személynek,
aki a megelőző két évben a kitüntetés céljával egyezően jelentős munkát fejtett ki, elsősorban a közösség és a közösséget megtartó események szervezése, megvalósítása terén. A
kitüntetettnek nem feltétlenül kell a szegedi szlovák közösség tagjának, illetve szlovák nemzetiségűnek lennie. A kitüntetést nem kaphatja meg az, aki a Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének tagja, illetve a megelőző öt évben a díjat már megkapta.
A kitüntetést a Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete adományozza az ajánlási
időszakban beadott ajánlások alapján. A tárgyévi ajánlási időszak kezdetét és végét (amely
nem lehet egy hónapnál rövidebb), valamint az ajánlás módját a Szegedi Szlovák Önkormányzat a helyben szokásos módon (elsősorban a szegedi szlovákok honlapján, illetve a
székhelyen nyilvánosan kifüggesztve) közleményben hirdeti meg.
Ajánlással az ajánlási időszak során a szegedi szlovák közösség tagjai, a Szegedi Szlovák
Egyesület vezetősége, a Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselői, valamint a képviselőtestület által felkért egyéb személyek élhetnek. Az ajánlás írásban vagy e-mailen az ajánlott
személy megjelölésével és tartalmi indoklással történik. Az ajánlási folyamat során az ajánlónak azonosíthatónak kell lennie és egyszerre csak egy ajánlással élhet. Az ajánlott személyek listája nyilvános, de a rájuk leadott ajánlások száma nem.
A kitüntetésről a Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete az ajánlási időszak
zárultával egy hónapon belül, testületi ülés keretében dönt. A kitüntetést odaítélni csak ajánlott személynek lehet, azonban az ajánlások száma a testületet nem köti. A kitüntetés alapításának évében a nyilvános ajánlási eljárás mellőzhető.

Szegedi Szlovák Önkormányzat – Segedínska slovenská samospráva

A kitüntetés átadása a Szegedi Szlovák Egyesületnek közhasznú társadalmi szervezetként
való 1996. június 19-ei bejegyzésének emléknapjához kötődik. A díjat lehetőleg ünnepi jubileumi egyesületi közgyűlésen vagy képviselő-testületi ülésen kell átadni.
A kitüntetés emlékéremmel és pénzdíjjal jár. Az emlékérem szlovák nyelvű. Hátoldalán tartalmazza a díj nevét, az alapító megnevezését és az alapítás évét (2009), valamint az alapító címerét. Az előlapon a díj neve, az odaítélés éve és a kitüntetett viselt neve, valamint az
illető által használt szlovák nyelvű névforma (ha van) áll. A plakett grafikai tervét az alapító
oklevél melléklete tartalmazza.
Az emlékérem odaítéléséről szlovák nyelvű díszoklevél készül, amely feltünteti az odaítélés
indokát, valamint az odaítélésről szóló határozat számát. A díszoklevél szövegmintáját az
alapító oklevél melléklete tartalmazza.
A kitüntetéssel járó pénzdíj az alapítás évében nettó 50 000 Ft. Az ehhez járuló adók és járulékok költségét az adományozó viseli. A pénzdíjat az adományozott a kitüntetés átadását
követően a települési önkormányzat pénzkezelési rendje által magszabott keretek között
kapja készhez. A követő években az alapításkor mértékű pénzdíj érvényes, hacsak erről az
odaítélés előtt a Szegedi Szlovák Önkormányzat másként nem dönt. Ez utóbbi esetben a
döntés az azt követő évek díjalapja is lesz.
A kitüntetéssel járó emlékérem grafikai terve: Az érem ezüstözött 4,2 cm átmérőjű.
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A kitüntetésről szóló díszoklevél mintaszövege: Tento dokument potvrdzuje, že v r.
(odaítélés éve) udelila Segedínska slovenská samospáva cenu „Za segedínskych Slovákov“
(a kitüntett neve szlovák kontextusban, utána zárójelben a viselt név alapformája) za
(indoklás szövege szlovákul). O udelení ceny rozhodla samospráva uznesením č. (az
odaítélő határozat száma). V Segedíne (dátum). (aláírás)
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