
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
6/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.* 3) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

1. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.1 I.) önkormányzati rendelete az alábbi IV/A.
Fej ezettel egészül ki:

IV/A. Fejezet
„Sík Ferenc díj a magyar ősbemutatókért” kitüntető díj

l4/A. (1) A Közgyűlés a Békés megyei származású Sík Ferenc, Kossuth- és Jászai Mari-díjas
rendező munkásságára emlékezve célul tűzve ki, hogy ösztönözze a magyar drámák
megszületését és bemutatását, valamint azok elismerése érdekében

„Sík Ferenc díj a magyar ősbemutatókért”

kitüntető díjat alapít. I

(2) A kitüntető díj naptári évenként egy alkalommal adható olyan rendező vagy társulat részére,
aki vagy amely sokat tett a magyar drámák megszületéséért, színpadra állításáért, művészi
munkájával hozzájárult a magyar színházi kultúra fejlődéséhez, és színházi tevékenysége
méltó Sík Ferenc szellemi örökségéhez.

(3) A kitüntető díj odaítélése során előnyben részesül azon rendező vagy társulat, aki vagy
amely a népművészet, a néptánc értékeit is beépíti színházművészetébe.

(4) A kitüntető díjjal emlékplakett és díszoklevél kerül átadásra.

(5) Az emlékplakett bronzból készüh, 90 mm átmérőjű. 10 mm vastagságú. mindkét oldalán
megmunkált kör alakú érem. Az előlapon dombornyomással Sík Ferenc portréja látható. A
hátlapon „Beteg századokért eleget lakoltunk. Elő a virtussal, legényesen, ha kell. akár
keserves kacajjal. de újra kezdeni! (Ablonczy László)” felirat olvasható. Az emlékplakett
díszdobozban, bőrtarisznyában kerül átadásra, emlékeztetve Sík Ferenc jellegzetes alakjára,
aki tarisznyájában mindig új magyar drámákka] szolgálta a magyar színjátszás ügyét.

(6) A díszoklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj megnevezését. a kitüntetett nevét. az
adományozás évét, a kitüntető díjra való érdemesség rövid indokolását, az adományozás
idejének pontos naptári napját, a megyei pecsétet valamint a Közgyűlés elnökének aláírását.



147B.* (1) A kitüntető díj odaítéléséről bizottság dönt, melynek tagjai:
a) a Békés Megyei Onkormányzat Közgyűlésének e’nöke,
b) a Békés Megyei Onkormányzat Közgyűlése mindenkori kulturális ügyekért felelős

bizottságának elnöke,
c) a Gyulai Várszínház delegáltja,
d) a Nemzeti Színház delegá1tja,
e) a Sík család delegáltja,
f) a Pécsi Országos Színházi Találkozó (továbbiakban: POSZT) válogatását végző két

személy.

(2) A kitüntető díj adománvozására javaslatot tehetnek az (1) bekezdés b)-f) pontjábari megjelölt
személyek, továbbá színházak és színházi szakmai szervezetek.

(3) A kitüntető díj adományozására tett javaslatokat első év június 20. napjáig, azt követően a
tárgvév május 31. napjáig kell megküldeni a Közgyűlés elnöke részére. A határidő elteltét
követően beérkezett javaslatok a kitüntető díj tárgyévi adományozására irányuló döntési
eljárásban nem vehetőek figyekmbe.

(4) A javaslatnak tartalmaznia kefl a jelöli szakmai életútját. teljesítményének ismertetését
valamint azokat az indokokar, amelyek a kitüntető díj adományozását megalapozhatják.

(5) A kitüntető díjat a Közgyűlés elnöke adja át. A kitüntető díj átadásának helyét és időpontját
az (1) bekezdésben rögzített Bizottság határozza meg.

(6) Posztumusz kitüntető díj adományozása esetén a kitüntetett közeli hozzátartozója jogosult a
díj átvételére.

Záró rendelkezések

2. E rendelet 2017. június 12. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2017. június 08.
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre kerük 2017. június 12. napján

Dr. Moka Eszter
jegyző


