Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2009. (II.11.) rendelete
„Füzesabony ünnepi fényei" cím alapításáról

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény alapján kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A Cím alapításáról
1.§.
(1) A Képviselı-testület „Füzesabony ünnepi fényei” címet alapítja a város
szépítése, a kulturált környezet kialakítása érdekében.

Pályázati kategóriák és díjak
2. §.
(1) A „Füzesabony ünnepi fényei” cím pályázati kategóriák
Kategória:
a.) Lakossági családi házas kategória
b.) Lakossági társasházi kategória
c.) Gazdálkodó egység kategória
(2) Az elismerés formája:
a.) és b.) kategória esetében: „Füzesabony ünnepi fényei” feliratú, 13x18 cm
nagyságú emléklap, mely a pályázott díszítés képet mutatja, Húszezer forint
összegő vásárlási utalvány.
c.) kategória esetében „Füzesabony ünnepi fényei” feliratú réztábla.
(3) A díjazáshoz szükséges forrást az Önkormányzat mindenkori
költségvetésében biztosítja.
A díjazás mértékét minden évben külön állapítja meg a Képviselı-testület a
hatályos adójogszabályoknak megfelelıen.

Eljárási szabályok
3. §.
(1) A cím elnyerésére a pályázatot a Mőszaki iroda hirdeti meg a helyi újságban,
évente egy alkalommal. A pályázatot évente október 15-ig kell meghirdetni.
(2) A pályázatot az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapon kell
benyújtani, december 6-ig.
(3) a.) . A cím adományozásáról a Városfejlesztési Bizottság dönt minden év
december 20-ig.
- „Füzesabony ünnepi fényei”címet kategóriánként évente maximum 3 pályázó
nyerheti el.
b.) A pályázatok eredményét évente január 31-ig közzé kell tenni a helyi
újságban.
A pályázókról, valamint a címek adományozásáról a Polgármesteri Hivatal
Mőszaki Irodája nyilvántartást vezet.
A nyertes pályázók írásban értesítésre kerülnek, és a címek - a pályázat
benyújtását követı év - elsı képviselı-testületi ülésének keretében kerülnek
átadásra.
Záró rendelkezés
4. §.
(1) Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

Füzesabony, 2009. február 11.

Dr. Kovács Csaba
Jegyzı

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2009.(II.11.) rendeletének
melléklete

JELENTKEZÉSI LAP
„Füzesabony Ünnepi Fényei”
Pályázó szervezet/személy* megnevezése:
…………………………………………………………
Pályázó értesítési címe:
…………………………………………………………
Pályázó telefonszáma:
…………………………………………………………
Pályázó e-mail címe:

…………………………………………………………
I. Kategória*:
a.) Lakossági családi házas kategória
b.) Lakossági társasházi kategória
c.) Gazdálkodó egység kategória
Beküldési cím:
Füzesabony Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Mőszaki Iroda
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
Nevezési határidı: 20… december 6.

Dátum:
………………………………………..
Aláírás

* Megfelelı rész aláhúzandó

