MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2015. (XI. 26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
„Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása” Elismerő Oklevél
alapításáról és adományozásáról
Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i, pontjában meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint az egyes állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII.
törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következőket
rendeli el:
1. §
Mátészalka Város Önkormányzata nagyra becsüli a város érdekeinek
előmozdításában, fejlődésének elősegítésében, jó hírnevének növelésében
kifejtett kimagasló, példamutató vállalkozói tevékenységet, ennek kifejezéseként
„Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása” Elismerő Oklevelet (a
továbbiakban: oklevél) alapít.
2. §
A rendelet hatálya a Mátészalka Város közigazgatási területén
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozásokra terjed
ki.
(2) E rendelet alkalmazásában
(a) Vállalkozás: a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés, az
egyéni vállalkozó, egyéni cég, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat.
(1)

3. §
(1) Évente maximum 3 oklevél adományozható. Az elismerő oklevél
odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(2) Nem adományozható elismerő oklevél olyan vállalkozás számára,
amelynek az önkormányzattal szemben fennálló, lejárt határidejű
köztartozása van.

4. §
(1) Az oklevél adományozására bárki javaslatot tehet, a rendelet 1. mellékletét
képező javaslattételi lap benyújtásával.
(2) A javaslattételre nyitva álló határidő minden év október 31. napja.
(3) Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként.
(4) A javaslattétel módjai: személyesen a polgármesternél, vagy postai úton,
illetve e-mailben a
polgarmester@mateszalka.hu, valamint
az
onkormanyzat@mateszalka.hu címen, az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak
betartásával.
5. §
(1) Az oklevél odaítéléséről való képviselő-testületi döntés előkészítésére a
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság (továbbiakban: bizottság) jogosult.
(2) A bizottság az előkészítés során, beszerez minden, a megfelelő döntéshez
szükséges, nyilvánosan hozzáférhető adatot. A rendelkezésre álló adatok
alapján a bizottság kiválasztja azt/ azokat a vállalkozásokat, amelyeket a
kitüntetésre alkalmasnak tart, és legfeljebb 3 db javaslatot a képviselőtestület elé terjeszt.
(3) A bizottság ülésére tanácskozási joggal meghívhat olyan szakmai szerveket,
kamarákat, amelyek véleménye, javaslata a döntéshozatalban segíti.
(4) A bizottság dönthet úgy, hogy érdemes javaslat hiányában, az adott évben
nem tesz javaslatot.
6. §
(1) Az oklevelet ünnepélyes keretek között, a Vállalkozók Napja alkalmából
szervezett rendezvényen a polgármester adja át.
(2) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a „Mátészalka Város
Kiváló Vállalkozása” megnevezést, a város címerét, a vállalkozás nevét, az
adományozás időpontját, a képviselő-testületi határozat számát.
(3) Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása elismerő oklevélben részesültek
nevét legalább egy helyi televízióban és egy helyi lapban, valamint
Mátészalka Város hivatalos honlapján közzé kell tenni.
7. §

(1)
(2)
(3)

Az oklevél visszavonható, amennyiben azt a kitüntetett bizonyíthatóan
érdemtelenül kapta, vagy arra érdemtelenné, méltatlanná vált.
Az elismerés visszavonását bárki kezdeményezheti. Az érdemtelenséget,
méltatlanná válást a visszavonást kezdeményezőnek kell bizonyítania.
Az elismerés visszavonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel
dönt, amelyről értesítenie kell az érintettet.
8. §
Záró rendelkezések

(1)

E rendelet 2015. november 26. napján 1200 órakor lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti: 31/2004.(VII.9) önkormányzati rendelet,
22/2005.(VIII.22.) önkormányzati rendelet,
23/2006. (VIII.29.) önkormányzati rendelet,
3/2007. (II.06.) önkormányzati rendelet.

Hanusi Péter sk.
polgármester

Dr. Takács Csaba sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet 2015. november 26. napján 1100 órakor kihirdetve.

Dr. Takács Csaba sk.
jegyző

1. melléklet a 30/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

___________________________________________
a javaslattevő neve, címe, telefonszáma

JAVASLAT
Mátészalka Város Képviselő-testülete által alapított, „Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása”
Elismerő Oklevél adományozására
(A nyomtatvány sokszorosítható)
1. Az elismerésre javasolt vállalkozás adatai:
Név:
Székhely, Telephely, Fióktelep:
Tevékenység:
Vezető(k) neve:
2. A javasolt vállalkozás tevékenységének bemutatása, ennek a városra kifejtett hatása,
az elismerés adományozását megalapozó érdem, teljesítmény feltüntetésével:

Dátum:
Aláírás:

