Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
5/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Onkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 3) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A Békés Megyei Onkormúnyzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.l 1.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) az alábbi IVJB. Fejezettel egészül ki:
IVIB. Fejezet
„Közösségért díj” kitüntető díj
14/C. (1) A Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy elismerje azon természetes személyek
és civil szervezetek eredményeit, akik munkájukkal kiemelkedő módon végeztek Békés
megyei identitást erősítő, közösségei építő, a megyei környezetet szépítő tevékenységei.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a Közgyűlés
„Közösségért díj”
kitüntető díjat alapít.
(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb 8 adományozható.
(4) A kitüntető díjjal díszoklevél kerül áadásra Az oklevél tartalmazza az. adományozó nevét,
a díj megnevezését, a khünteteu nevét, a kitüntető díjra való érdeinesség rövid
indokolását, az adornányozás idejét, valamint a Közgyűlés elnökének aláírását.
(5) a) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek
aa) Közgyűlés tagjai, bizottságai
ab) Békés megye országgyűlési képviselői
ac) Békés megye területén működő települési önkormányzatok képviselő-testülete
b) A javaslatokat részletes érdemi indokolással tárgyév július 31. napjáig kell megküldeni
a Közgyűlés elnökének. A határidő jogvesztő, a határidő eltelte után megküldött
javaslatokat az elbírálás során nem lehet figyelembe venni.
(6) A kitüntető díjak adományozásáról a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt. A kitüntető díjakat a Közgyűlés elnöke adja át.
(7) A kitüntető díjak átadására minden évben a „Megyenapon”, vagy az ahhoz kapcsolódó
rendezvényen kerül sor.”
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Záró rendelkezések
E rendelet 2019. június 14. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2019. június 13.
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Zalai Minaly
Dr. Mbka szter
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Kihirdetesi zaradek:
A rendelet kihirdetésre került 2019. június 14. napján
Dr. MÉikí szter
jegyző.
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