FELHÍVÁS
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011. (IV. 06.) számú
önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címekről,
kitüntetésekről, díjakról és ezek adományozási rendjéről szóló rendeletére figyelemmel az
alábbi felhívást teszem közzé a következő kitüntető díjakra vonatkozó javaslattételre:
A „Biharkeresztes Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével
mind a városon belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
Az elismerésre bármely
- települési képviselő
- biharkeresztesi állampolgár,
Biharkeresztesen működő intézmény, civil és társadalmi szervezet javaslatot tehet
„Pro Urbe Biharkeresztes” díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek,
akik/amelyek tartósan kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti munkásságukkal, az
egészségügy-szociális, az oktatásnevelés, közművelődés, sport, közbiztonság, a gazdaság
területén kifejtett tevékenységükkel a város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez hozzájárultak.
Javaslatot terjeszthetnek elő:
a) a Képviselő-testület tagjai és bizottságai,
b) a bizottságok nem Képviselő-testületi tagjai
c) városban működő társadalmi, gazdasági szervezetek, intézmények, egyesületek,
szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak.
Az önkormányzat a közszolgáltatások bármely területén (közigazgatás, közoktatás,
közművelődés, szociális és egészségügyi ellátás) huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő
munka elismerésére, a közösség elé példaképül állítható az Önkormányzat és szerveinél
köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére „ A Köz Szolgálatáért „
kitüntetést alapította.
A „KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” szakmai kitüntetésen belül
a „BIHARKERESZTES VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT” kitüntetést a kulturális élet, a
közművelődés képviselője, vagy közössége kaphatja meg;
a „BIHARKERESZTES VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT” kitüntetés a nevelés-közoktatás
területének képviselője, vagy közössége részére adható;
a „BIHARKERESZTES VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” kitüntetésben az egészségügyi
ellátás területének képviselője, vagy közössége részesíthető;
a „BIHARKERESZTES VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT” kitüntetés a szociális
gondoskodás területe képviselőjének, vagy közösségének adható;
a „BIHARKERESZTES VÁROS TISZTVISELŐJE” kitüntetést köztisztviselő, vagy
közösség kaphatja meg.
Javaslatot terjeszthetnek elő:
a) a Képviselő-testület tagjai és bizottságai,
b) a bizottságok nem képviselő-testületi tagjai
c) az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetői, a jegyző
d) az önkormányzat területén működő közszolgálati érdekképviseleti szervek
A kitüntető díjak adományozására 2015. április 13-án a Város Hete rendezvénysorozat
keretében megrendezésre kerülő Város Napján kerül sor.
Javaslataikat, 2016. március 31-én (csütörtök) 16.00 óráig szíveskedjenek
Biharkeresztes Város Polgármestere címére (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)
írásban eljuttatni a www.biharkeresztes.hu honlapon található adatlap kitöltésével.

