1. melléklet a 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez

javaslattételi felhívás
„CSENGER VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ELISMERÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének Csenger Város „Díszpolgári
cím”, a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2015.(VII.24.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint Díszpolgári cím adományozható.
„Csenger Város Díszpolgára kitüntető cím” (a továbbiakban: díszpolgári
cím)adományozható annak a természetes személynek, aki valamely kiemelkedően
jelentős munkájával, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett
Csenger városának, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez. A város
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, gazdasági, kulturális, sportélet bármely
területén kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek révén a város értékeit
növelő, maradandó eredményeket ért el, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként köztiszteletben áll.
A Díszpolgári cím átadására minden évben az augusztus 20-i városi ünnepségen kerül
sor.
A rendelet értelmében az elismerések adományozására a Csengeri Közös
Önkormányzati Hivatalhoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással ellátva tehetnek
magánszemélyek, civil szervezetek és közösségek.
(A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.csenger.hu városi honlapról,
illetve a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán igényelhető.)
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK CÍMZETT,
AZ ELŐÍRT SZEMPONTOK SZERINT MEGFOGALMAZOTT,
RÉSZLETESEN INDOKOLT, ÉS A JAVASLATTEVŐ(K) ALÁÍRÁSÁVAL
ELLÁTOTT AJÁNLÁSOKAT
2016. JÚLIUS 15- IG LEHET BENYÚJTANI
A CSENGERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TITKÁRSÁGÁHOZ.
Kérjük, hogy tegyen javaslatot a város legmagasabb kitüntetéseinek adományozására!
Együttműködését köszönjük!
Forján Zsolt
polgármester

Javaslat „Csenger Város Díszpolgára” elismerés adományozására

A városi kitüntetésre
javasolt személy, közösség,
gazdasági szervezet
- neve
- adatai

A javasolt városi kitüntetés
megnevezése
Csenger Város Díszpolgára

A javasolt személy,
közösség, gazdasági
szervezet
Csenger városáért végzett,
(az alaptevékenységét
meghaladó)

kiemelkedő munkásságának
részletes ismertetése

A javaslattevő(k)
megnevezése, aláírása(i)
(dátum)
(a szempontrendszer elemeinek megtartásával önálló dokumentumként is benyújtható az
ajánlás)

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS
„CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT” ELISMERÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének Csenger Város „Díszpolgári cím”, a
„Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint „Csenger szolgálatáért” elismerés adományozható.
A „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és az azzal együtt járó tárgyjutalom adományozható
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, közösségnek (továbbiakban: kitüntetett),
aki(k) Csenger Város életének szellemi, kulturális, gazdasági, lelki, sport és egyéb fontos,
életműszerűen 20 évet meghaladó formálásáért lelkiismeretesen, önfeláldozóan, a közösség
céljainak érdekében, kiemelkedően tevékenykedtek és munkásságukkal hozzájárultak a város
hírnevének öregbítéséhez, elismerést szereztek és példamutató emberi magatartásuk miatt
köztiszteletben állnak.
„Csenger szolgálatáért” elismerés átadására minden évben az augusztus 20-i városi
ünnepségen kerül sor.
A rendelet értelmében az elismerések adományozására a Csengeri Közös Önkormányzati
Hivatalhoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil
szervezetek és közösségek.
(A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.csenger.hu városi honlapról, illetve a
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán igényelhető.)
AZ KÉPVISELŐ- TESTÜLETNEK CÍMZETT,
AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT MEGFOGALMAZOTT,
RÉSZLETESEN INDOKOLT, ÉS A
JAVASLATTEVŐ(K) ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTOTT AJÁNLÁSOKAT
2016. JÚLIUS 15-IG LEHET BENYÚJTANI
A CSENGERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TITKÁRSÁGÁHOZ.
(AZ AJÁNLÓLAP A WWW.CSENGER.HUVÁROSI HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ)
Kérjük, hogy tegyen javaslatot „Csenger szolgálatáért”elismerés adományozására!
Együttműködését köszönjük!
Forján Zsolt
Polgármester

JAVASLAT „CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT” 2016. ÉVI ADOMÁNYOZÁSÁRA

A „Csenger szolgálatáért” elismerésre
javasolt személy, közösség, gazdasági
szervezet
- neve
- adatai

A
javasolt
személy,
gazdasági szervezet

közösség,

Csenger városáért végzett,
(az alaptevékenységét meghaladó)
kiemelkedő munkásságának
részletes ismertetése

A
javaslattevő(k)
aláírása(i)

megnevezése,

(dátum)

(a szempontrendszer elemeinek megtartásával önálló dokumentumként is
benyújtható az ajánlás)

javaslattételi felhívás
„CSENGERÉRT” elismerés
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének Csenger Város „Díszpolgári cím”, a
„Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint „Csengerért” elismerés adományozható.

„Csengerért” kitüntetés adományozható annak a természetes személynek, csapatnak,
csoportnak, közösségnek, aki(k), illetve amely(ek) a település társadalmi, gazdasági
fejlődése, a kulturális élet területén, sportéletben, sportteljesítmény területén egyszeri
vagy többszöri kiemelkedő tevékenységéért, magas szakmai színvonalat ért el,
valamint a lakosság érdekében kiemelkedő közhasznú társadalmi tevékenységet
fejtett ki és ezzel jelentősen hozzájárult a település anyagi és szellemi értékeinek
gyarapításához.
„Csengerért” elismerés átadására minden évben az augusztus 20-i városi ünnepségen kerül
sor. A rendelet értelmében az elismerések adományozására a Csengeri Közös Önkormányzati
Hivatalhoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil
szervezetek és közösségek.
(A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.csenger.hu városi honlapról, illetve a
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán igényelhető.)
AZ KÉPVISELŐ- TESTÜLETNEK CÍMZETT,
AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT MEGFOGALMAZOTT,
RÉSZLETESEN INDOKOLT, ÉS A
JAVASLATTEVŐ(K) ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTOTT AJÁNLÁSOKAT
2016. JÚLIUS 15-IG LEHET BENYÚJTANI
A CSENGERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TITKÁRSÁGÁHOZ.
(AZ AJÁNLÓLAP A WWW.CSENGER.HU VÁROSI HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ)
Kérjük, hogy tegyen javaslatot „Csengerért” elismerés adományozására!
Együttműködését köszönjük!
Forján Zsolt
Polgármester

JAVASLAT „CSENGERÉRT” 2016. ÉVI ADOMÁNYOZÁSÁRA

A „Csengerért” elismerésre javasolt
személy,
közösség,
gazdasági
szervezet
- neve

- adatai

A javasolt személy,
gazdasági szervezet

közösség,

Csenger városáért végzett,
(az alaptevékenységét meghaladó)
kiemelkedő munkásságának
részletes ismertetése

A javaslattevő(k)
aláírása(i)

megnevezése,

(dátum)

(a szempontrendszer elemeinek megtartásával önálló dokumentumként is
benyújtható az ajánlás)

