Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Köznevelési, Kulturális, Sport és
Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a következő kitüntető díjakat alapítja:
(1) Kiskunhalas Város Díszpolgára
(2) Kiskunhalas Városért
(3) Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető Díja.
(4) Szakmai kitüntető díjak:
- Kiskunhalas Város Közneveléséért Díj
- Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díj
- Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért
- Kiskunhalas Város Közszolgálatáért Díj
- Kiskunhalas Város Közművelődéséért Díj
- Kiskunhalas Város Sajtódíja.
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(5) Kiskunhalas Város sport díjai:
a) Az év sportolója (férfi-női)
b) Az év csapata
c) Az év utánpótlás sportolója (férfi-női)
d) Az év utánpótlás csapata
e) Az év „Esélyes” sportolója
f) Az év edzője
g) Az év sporttámogatója
h) Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja
2.§.
„KISKUNHALAS DÍSZPOLGÁRA” cím

(1) A kitüntető cím Kiskunhalas Város, Magyarország, a magyarság fejlődését, elismertségét előmozdító,
érdekeit képviselő tevékenységért, kiemelkedő életút elismeréséért adományozható.
(2) „Kiskunhalas Díszpolgára” címmel díszes tokban elhelyezett oklevelet, a város címerével ékesített 14
karátos arany, 4-6 gr súlyú pecsétgyűrűt és Bródi Mária grafikus, csipketervező „FLÓRA” című terve
alapján készült 29 cm x 35 cm nagyságú díszdobozban elhelyezett csipkét adnak át.
Az oklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- díszpolgár nevét és kérésére foglalkozását,
- a polgármester aláírását, a kitüntetés átadásának helyét, keltét,
- Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bélyegző lenyomatát.
3.§.
„KISKUNHALAS VÁROSÉRT” kitüntetés

(1) A kitüntetés azon személyeknek, közösségeknek adományozható, akik Kiskunhalas város területén tartós
és eredményes munkát folytatnak és kimagasló teljesítményükkel hozzájárulnak a város fejlődéséhez.
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A rendelet 1.§ (5) bekezdését a 32/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2015. november 28.

(2) „Kiskunhalas Városért” címmel díszes tokban elhelyezett oklevelet, Bródi Mária grafikus, csipketervező
„Hajnalmadár” című terve alapján készült 15 x 13 cm nagyságú díszdobozban elhelyezett halasi csipkét
adnak át.
Az oklevél tartalmazza:
- adományozó megjelölését
- kitüntetett nevét és a kitüntetéssel elismert tevékenységet
- polgármester aláírását, a kitüntetés átadásának helyét, keltét
- Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bélyegző lenyomatát.

4.§
„KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK Kitüntető Díja”

(1) A kitüntetés azon személynek, közösségeknek, civil szervezetnek adományozható, aki vagy akik
szakterületükhöz, tevékenységükhöz kapcsolódóan a város gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődését
előremozdították, hozzájárultak városunk szellemi vagy anyagi gyarapodásához, munkájuk, életük például
állítható a város közössége elé.
(2) Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető Díja címmel díszes tokban elhelyezett oklevelet,
Bródi Mária grafikus, csipketervező „Tulipános tarsoly” című terve alapján készült 20 cm átmérőjű
díszdobozban elhelyezett halasi csipkét ad át.
Az oklevél tartalmazza:
- adományozó megjelölését
- kitüntetett nevét és kérésére foglalkozását
- polgármester aláírását, a kitüntetés átadásának helyét, keltét
- Kiskunhalas Város Polgármestere bélyegző lenyomatát.
(3) A kitüntetés odaítéléséről Kiskunhalas Város Polgármestere dönt. A kitüntetés legfeljebb egy
személynek, közösségnek, civil szervezetnek minden páros évben adományozható.
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(4) A kitüntetést az adományozás évében a Polgármester adja át ünnepélyes keretek között.
5.§

„KISKUNHALAS VÁROS KÖZNEVELÉSÉÉRT” díj
(1) Elismerésben részesülhetnek azok, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kiskunhalas Város köznevelése
színvonalának emeléséhez, akik a gyermekek nevelése, oktatása területén kiemelkedő munkát végeznek és
munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, intézmény fenntartó,
alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi szervezetei, Magyarországon
bejegyzett egyház olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést.
A javaslatot minden év március 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
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(3) Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat. A díj átadásának időpontja minden évben a Pedagógus Nap
alkalmából rendezett ünnepség.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének
megfelelő összegű jutalmat kap.
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(5) A javaslatokat Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményezi.
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A rendelet 4.§ (3) bekezdését a 31/2017. (X.27.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2017.október 28-tól
A rendelet 5.§ (2) bekezdését a 31/2017. (X.27.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2017.október 28-tól
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A rendelet 5.§ (4) bekezdését a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.
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6.§
„KISKUNHALAS VÁROS EGYÉSZSÉGÜGYÉÉRT” díj

(1) Elismerésben részesülhetnek azok, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kiskunhalas Város egészségügyi
ellátása színvonalának emeléséhez, akik az egészségügy területén példamutatóan eredményes tevékenységet
végeznek és munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, a szakterületen működő gazdasági
szervezet, intézmény fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi
szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést. Javaslatot nyújthat be
valamennyi háziorvos, beleértve a házi gyermekorvosokat is.
A javaslatot minden év április 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
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(3) Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat. A díj átadásának időpontja minden évben Semmelweis Ignác
születésnapja alkalmából rendezett ünnepség.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének
megfelelő összegű jutalmat kap.
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(5) A javaslatokat az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi.
7.§
„KISKUNHALAS VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT” díj

(1) Elismerésben részesülhetnek azok, akik hozzájárultak Kiskunhalas Város szociális ellátása színvonalának
emeléséhez, akik tevékenységükkel elősegítették a város lakosságának szociális ellátását, a családok
jólétének növelését, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi munkájukkal hozzájárultak a gyermekek, fiatalok
jövőjének alakításához, munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, intézmény fenntartó,
alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi szervezetei olyan módon, hogy
annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést.
A javaslatot minden év szeptember 30-áig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
(3) Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat. A díj átadásának időpontja minden évben Szociális Munkások
Napja alkalmából rendezett ünnepség.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének
megfelelő összegű jutalmat kap.
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(5) A javaslatokat az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi.
8.§
„KISKUNHALAS VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT” díj

(1) Elismerésben részesülhetnek azok, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kiskunhalas Város kulturális
élete színvonalának emeléséhez, akik a kultúra és közművelődés területén kiemelkedő munkát végeztek,
munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését
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A rendelet 6.§ (2) bekezdését a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.
A rendelet 6.§ (4) bekezdését a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.
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A rendelet 7.§ (4) bekezdését a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.
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(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, gazdasági társaság,
intézmény fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi szervezetei,
Magyarországon bejegyzett egyház olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést.
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(3) Díjat három évente legfeljebb 1 személy kaphat. A díj átadásának következő időpontja 2017. január 22-e,
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség. A javaslatot első ízben 2016. november 30-áig lehet
benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének
megfelelő összegű jutalmat kap.
9

(5) A javaslatokat Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményezi.
9.§
„KISKUNHALAS VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” díj

(1) Elismerésben részesülhet az a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló
köztisztviselő, aki közszolgálati tevékenységét kiemelkedően magas színvonalon végzi és munkájával
hozzájárul ahhoz, hogy a város által nyújtott közigazgatási tevékenység színvonala emelkedjen, valamint
munkájával, emberi magatartásával kivívta környezete megbecsülését.
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(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a jegyző. A javaslatot minden év április 30-áig lehet
benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
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(3) Díjat évente legfeljebb 1 személy kaphat. A díj átadásának időpontja a minden évben a Köztisztviselők
Napja alkalmából rendezett ünnepség.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori köztisztviselői illetményalap
háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kap.
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(5) A javaslatokat az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi.
10. §
„KISKUNHALAS VÁROS SAJTÓDÍJA”

(1) Kiskunhalas Város Sajtódíja annak az egyénnek és közösségnek adományozható, aki az írott és
elektronikus sajtó területén huzamos időn keresztül tárgyilagos, hiteles írásaival, műsoraival jelentősen
hozzájárult Kiskunhalas és térségének értékeinek bemutatásához, hírnevének növeléséhez, a lakosság
informáltságának bővítéséhez, a közélet tárgyilagos bemutatásához, a közvélemény formálásához, a kritikai
szemlélet alakításához.
(2) Elismerésben részesülhet az a munkatárs, aki az odaítélést megelőzően legalább három éven keresztül
főfoglalkozású, mellékállású, vagy külsős tagja volt írott és elektronikus médiumoknak, amelyek legalább
egy évig folyamatosan működnek. Ez idő alatt tevékenységével közvetlenül (mint: szerkesztő, riporter,
tudósító, újságíró, bemondó vagy hírolvasó, operatőr, fotós, vágó), vagy közvetve (mint: informatikai
munkatárs, szervező, szerkesztőségi háttérmunkatárs, asszisztens, lektor stb.) elősegítette az (1) bekezdésben
foglaltak teljesítését.
(3) A médiumok működési formájukat tekintve lehetnek újság-, televíziós és rádiós szerkesztőségek,
internetes szolgáltatók, amennyiben az (1) és (2) bekezdésben részletezett feltételeknek megfelelnek.
(4) Az adományozásra javaslatot tehetnek az Önkormányzat képviselői, bizottságai, Kiskunhalas város
díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő
intézmények, gazdasági társaságok, egyházak, alapítványok, egyesületek.
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A rendelet 8.§ (2) bekezdését a 31/2017. (X.27.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2017.október 28-tól
A rendelet 8.§ (4) bekezdését a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.
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A rendelet 9.§ (2) bekezdését a 31/2017. (X.27.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2017.október 28-tól
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A rendelet 9.§ (4) bekezdését a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.
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(5) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és a „Kiskunhalas Város Közművelődéséért díjnak”
megfelelő összegű pénzjutalmat kap. Az oklevél tartalmazza a díj megnevezését, a díjazott nevét, az
elismerés rövid indoklását, a képviselőtestületi határozat számát és az átadás dátumát.
(6) A képviselő-testület három évente legfeljebb 1 díjat adományozhat. A javaslatot első ízben 2015. január
31-éig, ezt követően minden harmadik évben január 31-éig lehet benyújtani Kiskunhalas Város
polgármesterének. A díj átadásának időpontja a Szabad Sajtó Napja alkalmából rendezett ünnepség.
(7) A javaslatokat Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményezi.
10/A.§.
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„KISKUNHALAS VÁROS SPORT” díjai
(1) A Rendelet 1.§. (5) bekezdés a)-h) pontjai szerinti elismerésben részesülhetnek azok a kiskunhalasi
személyek, sportolók és csapatok, akik a sport és a sporttal kapcsolatos tevékenységüket kiemelkedő
színvonalon végzik, eredményeikkel, életvitelükkel, munkásságukkal példát mutatnak a társadalom számára,
emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését.
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehetnek sportegyesületek, szakosztályok,
magánszemélyek, melyet minden év november 30. napjáig lehet benyújtani Kiskunhalas Város
polgármesterének. A Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság minden év utolsó
bizottsági ülésén javaslatot terjeszthet Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé. A
díj átadásának időpontja minden évben a lehetőleg február második hétvégéjén megrendezett
Sportgála Díjkiosztó Ünnepség.
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(3) „Az év sportolója” díjat évente legfeljebb egy felnőtt férfi, továbbá egy felnőtt női sportoló kaphatja. A
díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét kap.
(4) „Az év csapata” díjat évente legfeljebb egy felnőtt csapat kaphatja. A díjazott csapat adományozást
igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló oklevelet kapnak.
(5) „Az év utánpótlás sportolója” díjat évente legfeljebb egy utánpótlás férfi, továbbá egy utánpótlás női
sportoló kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és adományozást igazoló plakettet kap.
(6) „Az év utánpótlás csapata” díjat évente legfeljebb egy utánpótlás csapat kaphatja. A díjazott csapat
adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló oklevelet
kapnak.
(7) „Az év esélyes sportolója” díjat évente legfeljebb egy sportoló, vagy egy csapat kaphat. A díjazott
adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap, a díjazott csapat adományozást igazoló oklevelet, plakettet
kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló oklevelet kapnak.
(8) „Az év edzője” díjat évente legfeljebb egy – a felnőtt, vagy utánpótlás sportban tevékenykedő – edző
kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét kap.
(9) „Az év sporttámogatója” díjat évente legfeljebb egy fő kaphat. A díjazott az adományozást igazoló
oklevelet, és egy halasi csipkét kap.
(10) „Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja” díjat évente legfeljebb egy személy, vagy egy
csapat kaphat. A díjazott adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap, a díjazott csapat adományozást
igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló oklevelet kapnak.
(11) A beérkezett javaslatok véleményezését – Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíj
kivételével - egy erre létrehozott munkacsoport végzi melynek tagjai: a Halasi Média és Kultúra Nonprofit
Szolgáltató Kft. által delegált kettő, sportújságírással foglakozó munkatársa, a Köznevelési, Kulturális, Sport
és Humánpolitikai Bizottság által delegált kettő tag, valamint a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány
által delegált egy tag. A véleményezést követően a Polgármester terjeszti döntés végett a Képviselő-testület
elé a kitüntetésre javasolt személyeket.
Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja adományozásáról a Polgármester dönt.
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A rendelet 10/A.§-át a 32/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2015. november 28.
A rendelet 10/A.§ (2) bekezdését a 31/2017. (X.27.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2017.október 28-tól

11.§.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

(1) A kitüntetések adományozására „Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető Díja” kitüntetés
kivételével a Képviselő-testület jogosult. A Polgármester a „Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető
Díja” kitüntetés kivételével valamennyi kitüntetésre beérkezett javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszt be
döntés végett.
(2) A „Kiskunhalas Város Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetés adományozására javaslatot
tehetnek:
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képviselő-testület tagjai, bizottságai,

gazdálkodó szervek, intézmények,

politikai pártok, társadalmi szervezetek,

egyházak,

kiskunhalasi lakos országgyűlési képviselők.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
 a javasolt személy közösség adatait,
 a javaslat alapjául szolgáló kiemelkedő tevékenység ismertetését.
A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni minden év január 31-ig. A „Kiskunhalas Város Díszpolgára” és
a „Kiskunhalas Városért” kitüntetésre beérkezett javaslatokat az Ügyrendi és Szociális Bizottság
véleményezi.
(3) Szakmai díjakra javaslatot a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani, Kiskunhalas
Város Sportdíjaira a rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani.
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(4) „Kiskunhalas Díszpolgára” cím adományozása minden második – páratlan – évben legfeljebb egy
adható.
(5) „Kiskunhalas Városért” kitüntetés minden második – páros – évben legfeljebb kettő adományozható.
(6) A „Kiskunhalas Díszpolgára” cím magyar és külföldi állampolgárnak egyaránt adható.
(7) Kiskunhalas Városért” kitüntetés csak magyar állampolgárnak és kiskunhalasi lakosnak, valamint
kiskunhalasi székhelyű közösségeknek adható.
(8) Bármely kitüntetés posztumusz díjként is adományozható.
(9) A „Kiskunhalas Város Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetéseket minden évben a Város
Napja (május 6.) alkalmából rendezett ünnepségen, méltó keretek között a polgármester adja át.
(10) A kitüntetésekről a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. Az
adományozásról szóló határozat egy példányát, a kitüntetett adatait a Levéltár részére meg kell küldeni.
(11) A kitüntető díjak adományozásával járó előkészítő, szervező és ügykezelési feladatokat a jegyző látja el.
(12) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik, így különösen: akit a
bíróság jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélt, ha vele szemben hivatalvesztés, illetve elbocsátást
kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.
(13) A visszavonást ugyanazon szervek és személyek kezdeményezhetik, akik az adományozásra javaslatot
tehetnek.
(14) Vissza kell vonni a kitüntetést attól, akit a bíróság jogerősen elítélt, illetve a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.
(15) A visszavonásról Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(16) Az állami kitüntetések adományozására javaslatot minden év március 1-ig lehet tenni. A javaslatokat
Kiskunhalas Város Polgármesteréhez kell benyújtani. A javaslatot az Ügyrendi és Szociális Bizottság
valamint Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményezi. Ezt követően a
Képviselő-testület dönt a felterjesztésről.
15
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A rendelet 11.§ (2) bekezdését a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.
A rendelet 11.§ (3) bekezdését a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.

12.§.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/2013.(XII.20) önkormányzati
rendelet.

Kiskunhalas, 2014. december 18.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2014. december 19.
/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző
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1. melléklet
KITÜNTETÉSI JAVASLAT

A díj, illetve elismerés megnevezése:
A jelölt korábbi kitüntetései:
Név:
Szül. hely:

Idő:

év

hó

nap

Anyja neve:
Iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Munkahelye, beosztása:
Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén:
Foglalkoztatási heti óraszám:
Lakcíme, telefonszáma:
Adószám:

TAJ szám:

Részletes indoklás:(mellékelten csatolva maximum egy oldalnyi terjedelemben)
Hivatalos indoklás: (2 max. 3 mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik.)

Kiskunhalas, 20….. év …………………… hó…….. nap
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A rendelet 1.mellékletét a 32/2015. (XI.27) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.november 28.

…..........................................................
javaslattevő aláírása
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2. melléklet
KITÜNTETÉSI JAVASLAT

A díj, illetve elismerés megnevezése:
A jelölt korábbi kitüntetései:
Jelölt személy, vagy csapat neve:
Elérhetősége (cím, telefonszám):

Részletes indoklás:(mellékelten csatolva maximum egy oldalnyi terjedelemben)

Hivatalos indoklás: (2 max. 3 mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik.)

Kiskunhalas, 20….. év …………………… hó…….. nap

…..........................................................
javaslattevő aláírása
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A rendelet 2.mellékletét a 32/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2015. november 28.

