NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2 /2008.( II. 12. ) ÖR.SZ. RENDELETE
A „NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG BORA” ELISMERŐ CÍM
LÉTESÍTÉSÉRŐL ÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés a.)
pontjában, és a 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „NAGYDOROG
NAGYKÖZSÉG BORA” cím létesítéséről és odaítéléséről az alábbi rendeletet alkotja:
A díj alapításáról
1.§.
A képviselő-testület annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék elé példának állítsa a
szőlő-borkultúra régebbi és a mai művelőinek tevékenységét, kiemelten támogassa az éves
községi borversenyeket, a község elismeréseként.
„Nagydorog Nagyközség Bora”
díjat alapít.
2.§.
E kitüntető cím évente egy alkalommal, két kategóriában adható.
- Nagydorog Nagyközség Fehér bora
- Nagydorog Nagyközség Vörös bora
címmel.
3.§.
(1) A címért induló programon azok a polgárok vehetnek részt:
- akik a község termelői borversenyén részt vettek és aranyérmes minősítést kaptak
- akik nagydorogi szőlő ültetvénnyel vagy 10 km-es körön belüli ültetvénnyel rendelkeznek.
- akik nagydorogi bejelentett lakosok.
(2) A nagyközség bora cím odaítélésének speciális feltételei:
a.) a szakértő zsűri a bort a legnagyobb pontszámmal értékeli,
b.) Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén, illetve a 10 km-es körön belüli
ültetvényen termelt szőlőből
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készítették.
c.) legalább 100-100 l áll a termelő rendelkezésére a verseny időpontjában.
Az adományozás rendje
4.§.
A borversenyen a borok bírálatát szakértőkből álló bizottság végzi, mely az értékelés alapján
oklevelet ad ki.
5.§.
A szakértői bizottság általi szakvélemény alapján a díjat a képviselő-testület ítéli oda egyszerű
szótöbbséggel tartott nyílt szavazáson.
Az elismerő cím átadása nyilvánosságra hozatala
6.§.
(1)

A díjat évente kategóriánként (fehér, vörös) csak egy-egy személy kaphatja meg.

(2)

Az elismerésben részesülők nevét, címét a helyi újságban,és a kábel televízióban közzé
kell tenni.

(3)

A díjat ünnepélyes keretek között a nagyközség polgármestere adja át a falunap keretén
belül a vasárnapi fő műsor időben.

(4)

A díj átadásáról szóló díszokiratot a polgármester és a jegyző írja alá.
Vegyes rendelkezések
7.§.

(1)

Az önkormányzatnak a kitüntető címet elnyert fehér és vörös borokból évente legalább
30-30 palackot a termelő felajánlja, s azt az önkormányzat palackoztatja. A palackon
feltünteti a kitüntető címen túl a település címerét, a termelő nevét, a bor fajtáját,
évjáratát és termő helyét.

(2)

Az önkormányzat a fajta győzteseknek egy-egy serleget adományoz és 20-20.000 Ft.
jutalmat ad át.

(3)

Az év bora versenyre benevezéskor mintánként 1.000 Ft/minta összeget kell befizetni az
önkormányzat házi pénztárába.
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Hatályba lépés
8.§.
(1) E rendelet 2008. március 7-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dobri István sk.
polgármester

Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet sk.
jegyző

