Diósd Város Önkormányzat Képviselő – testületének
17/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
A „VIRÁGOS DIÓSDÉRT” díj alapításáról és adományozásáról

Diósd Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet célja]
Diósd Város Önkormányzata a település arculatának, esztétikai képének alakítására a
rendezett, ápolt „zöldövezet” megtartása érdekében „VIRÁGOS DIÓSDÉRT” díjat
(továbbiakban: Díj) alapít.
2. § [ A rendelet hatálya]
A Díj az 1. §-ban meghatározott tevékenységért minden, Diósd Város közigazgatási területén
található ingatlan tulajdonosának, bérlőjének odaítélhető, aki a háza előtti közterület előkertje,
udvara, kertje, erkélye, terasza „virágosításában” részt vesz.
3. § [A pályázati eljárás menete]
(1) A Díjat pályázat útján lehet elnyerni. A rövid bemutatkozást és fényképfelvételeket
tartalmazó pályázatokat minden évben július hó 31.– ig kell eljuttatni Diósd Város
Önkormányzata részére.
(2) A pályázók közül legfeljebb 16 helyezett kerül díjazásra, a zsűri döntése alapján több
kategóriában. A díjazottaknak oklevél és elismerést kifejező táblácska kerül átadásra.
(3) A Díjat Diósd Város Önkormányzat Képviselő – testülete ítéli oda a Polgármester által
megbízott 3 fős bíráló bizottság javaslata alapján.
(4) A bíráló bizottság tagjai végig járják a pályázók ingatlanait, ezt követően írásban, fotók
csatolásával alátámasztott véleményüket minden évben az augusztusi munkaterv szerinti
Képviselő-testületi ülésre terjesztik be.
(5) Az oklevél „Virágos Diósdért” feliratot, az adományozás évét, a helyezett nevét, címét és
egy jellemző illusztrációt, az elismerést kifejező táblácska „Virágos Diósdért díj” feliratot és
az adományozás évszámát tartalmazza.
4. § [ A Díjak átadása ]
A Díjakat minden évben Diósd Város Önkormányzat Polgármestere adja át a Diósdi Búcsú
keretében.

5. § [Záró rendelkezések]
(1) E rendelet 2019. június 15. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a „VIRÁGOS DIÓSDÉRT” díj alapításáról és adományozásáról szóló
20/2001. (XI. 01.) önkormányzati rendelet.
Diósd, 2019. június 14.
Bogó László Ignác
polgármester

dr. Balogh Pál
jegyző

A rendeletet 2019. június 14. napján kihirdettem.
dr. Balogh Pál
jegyző
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