
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az Ev Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. ~ 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva — a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottságés a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérése után - a következőket rendeli
el:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település gazdasági életének
vállalkozásai körében elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott
kiemelkedő munkavégzés elismerésére

„AZ EV VALLALKOZASA DIJ”-at alapít.

2. ~

(1) AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ (továbbiakban: Díj) adornányozható azoknak a
köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások
személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik
olyan modern vagy hagyományos ipari, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységet
folytatnak, amely a város gazdasági életében, a munkahelyteremtésben, a helyi
adózásban, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül,
illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését
célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

(2) A Díj évente 2 vállalkozás számára adományozható.

3. ~

(1) A díjhoz díszoklevéljár.

(2) A díszoklevél leírása:

A díszoklevél felső részén: a városszínes címere
Elnevezése: DISZOKLEVEL
Szövege: ..

Füzesgyarmat Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
Név részére AZ EV VALLALKOZASA DIJ-at
adományozza.
Füzesgyarmat, dátum
polgármester jegyző
alul középen a város körbélyegzőjének lenyomata.



(3) A Díjhoz a díszoklevél mellé a város címerét ábrázoló kör alakú broiizplakett jár. A
bronzplakett átmérője 10 cm. Egyik oldalán látható a díjban részesülő személy neve
gravírozással, a másik oldal a település címerét tartalmazza

4. ~

(1) A Díj adornányozására írásban javaslatot tehetnek minden év december 31-ig a helyi
önkormányzat szervei, a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók, a településen működő társadalmi
szervezetek, valamint a településen állandó lakcímmel rendelkező nagykorú
magánszemélyek. A javaslatokat postai úton vagy személyesen a Füzesgyarmati
Polgármesteri Hivatalba (továbbiakban: Hivatal), a Polgármester nevére címezve kell
eljuttatni.

(2) Az adornányozásról a Képviselő-testület dönt a Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság sorrendi javaslata alapján. A díjra jelöltekről szóló javaslatokat a
Jegyző terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) A díj átadása minden év februárjában nyilvános ünnepségen kerül sor.

(4) A díjat a Polgármester adja át.

5. ~

A díjazottak nevét, rövid bemutatását életrajzát és az adományozó határozatot nyilvánosságra
kell hozni a helyi médiában és a város honlapján.

6. ~

(1) A díjat vissza kell vonni attól, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltott.

(2) A díj visszavonásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

7. ~

A díj adományozásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetésében kell
biztosítani.

8. ~

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Füzesgyarmat, 2014. december 4.

Bere Károly
polgármester

dr. M ai ándor
jegyző

Kihirdetve: 2014. 12. 18.-án


