A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2016. (II.29.) számú önkormányzati rendelete
dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap alapításáról

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a Közgyűlés méltó módon elismerje és megbecsülését,
szolidaritását fejezze ki mindazok iránt,
- akiket az 1945 és 1950 közötti népbíróságok ártatlanul meghurcoltak, koncepciós eljárás során elítéltek;
- akiket 1945-től bírósági ítélet nélkül internáltak;
- akik a kommunista diktatúrával szemben aktív ellenállást fejtettek ki;
- akik a kulák üldözések áldozatai;
- akiktől tulajdonukat elkobozták, ezzel egzisztenciálisan tönkre téve őket;
- akiket 1951-től katonai munkaszolgálatra igénybevettek;
- akik az 1958 és 1961 közötti időszak - az utolsó kolhozosítási hullám - áldozatai.
(2) A Közgyűlés dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknapot (továbbiakban: Emléknap)
alapít az (1) bekezdésben foglalt személyek tiszteletére, emlékére.
(3) A Közgyűlés az Emléknapot szeptember 29. napjában határozza meg, dr.
Szobonya Zoltán jánoshalmi ügyvéd 1958. szeptember 29-i kivégzésének emlékére.
(4) Az Emléknap alkalmával a díjazottak részére dr. Szobonya Zoltán Emléklap (továbbiakban: Emléklap) kerül átadásra.
2. §
(1) A Közgyűlés tagjai és a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) BácsKiskun megyei szervezete tehetnek javaslatot az Emléklap jelöltjeire, akik közül a
Közgyűlés választja ki azokat, akik megkapják az Emléklapot. A javaslatot tevő
felelősséget vállal arra, hogy jelöltje megfelel a rendeletben meghatározott kritériumoknak.
(2) A javaslatot tevő minden év május 31. napjáig, írásban teheti meg javaslatát.
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(3) Az Emléknap résztvevői:
- az Emléklap tulajdonosai
- a Bács-Kiskun megyében működő történelmi egyházak képviselői
- a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Bács-Kiskun megyei
szervezete
- a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgatója
- akiket a Közgyűlés Elnöke meghív.
3. §
(1) Az Emléklap tulajdonosokról a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) nyilvános, díszes kötésű nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza az alábbi adatokat:
- Emléklap tulajdonos neve
- Emléklap tulajdonos lakcíme
- javaslatot tevő neve.
(3) A Hivatal ellátja az Emléknap szervezésével, valamint az Emléklap átadásának
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
(4) Jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi Kiss Jánosné Szobonya Csilla, dr.
Szobonya Zoltán egyenes ági leszármazottjának hozzájárulása az Emléknap dr.
Szobonya Zoltánról történő elnevezéséhez.
4. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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