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2017. november 22-én, szerdán délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HEL YE: Közs&háza Tanácskozó terme

1. Tájékoztató a két ütés között történt eseményekről, ten intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

2. Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra
beérkezett kérelmek megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

3. Előterjesztés kitüntetési javaslatok megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

4. Egyéb
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
- Otthonteremtési támogatási kérelem megtárgyalása

Jászboldogháza, 201?. november 16. 4,
Szűcs Lajos

polgármester

Á Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldo~haza.hu
honlapon.



- Továbbított üzenet- 3
Tárgy:Kitüntetési javaslatok megkérése

Dátum:Wed, 15 Nov 2017 13:57:42 +0100
Feladó:Jász Jászberényi Járási Hivatal <Íaszbereny.iarasihivatal~iasz.Rov.hu>

Címzett:Jegyző Jászfelsőszentgyörgy <jaszfelsoszgyor~y1~ invitel.hu>, PMH Titkárság Jásztelek
‚ztitkarsag.telek@invitel.hu>, Hivata Jászárokszállás <hivatal@iaszarokszallas.hu>.
Hivatal Jászberény <pol~armester~jaszbereny.hu>, hivatal@iaszboldoEhaza.hu
czhivatal~jaszboldoghaza.hu>, jegyző Jászjákóhalma <jaszjakohalma~pr.hu>, Jegyző
Jászágó <jaszago~vnet.hu>, Jegyző Jászfényszaru <jaszfenyszarul@vnet.hu>, Jegyző
Pusztamonostor <pusztamonostor@vnet.hu>

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés 17/1997. (Xll.31.) számú
rendeletében szereplő, Jász-Nagykun-Szolnok megye kitüntető dijait tartalmazó táblázatot.

Kérem, hogy amennyiben javaslattal kíván élni a táblázatban szereplő dijakra vonatkozóan,
javaslatát (szerkeszthető formátumban is) 2017. november 23. 16.00 óráig a
iaszberenv.íarasihivata l~ iasz.Eov.hu elektronikus levélcímre szíveskedjék megküldeni.

Segítő közreműködését megköszönve:

Fwd: Kitüntetési javaslatok megkérése

Tisztelettel:

Dr. G6cza Tamás
hivatalvezető-helyettes

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatala
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Tel: 57/795-002
mobil: 06/20/4196373
e-mail: gocza.tamas’aiasz.~ov.h

Mellékletek:

megyei díjak.xlsx 13,5 KB



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 17/1997. (Xll.31.) Számú rendeletében megállapított Jász-Nagykun-Szolnok megye kitüntető dijjai

ülj neve Jogszabály száma Elismert tevékenység Átadás időpontja Felterjesztés Belső határidő Csatolandó dok. Felterjesztő
időpontja komiánymegbizott

asszony részére

A Megyei Közgyűlés a megye fejlődésének A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
elősegitése, felemelkedésének elömozditása, a megyei közgyúlés tagjai, a megyei

Jász-Nagykun- hirnevének gyarapitása, értékeinek növelése szakmai életút, érdemek közgyűlés bizottaágai. a megye települési
Szolnok Megyéért 1711997. (Xtt.31.) KR. érdekében kifejtettkimagastő, példamutató 2018. augusztus2ű. december31. november30. ismertetése önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
ülj tevékenység, életmű, vagy rendklvüli teljesitmény szervezetek, kamarák.

etismerésére,

Á Megyei Közgyűlés a megye gazdasági életében, A kitüntető dlj adományozására javaslatot tehetnek
terület- és településfejlasztésben, az ipari, a a megyei közgyűlés tagjai, a megyei

Jász-Nagykun- mazőgazdasági, a kereskedelmt, a múszaki és szakmai életút, érdemek közgyűlés bizottságai, a megye települési
Szolnok Megyei 17/1997. Qül.31.) KR. egyébterűleteken kimagasló szakmai. hivatásbali 2018. augusztus 20. december 31. november30. ismertetése önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
Gazdasági Dij érdekeket eléró személyek és közösségek szervezetek, kamarák, szakmai szövetségek.

elismerésére.

A Megyei Közgyűlés a megye kulturális életében A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
jelentős alkotó, szervező tevékenységet végző, a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
hosszú ideje kimagasló szinvonatú eredményeket közgyűlés bizottságai, a megye településiJász.Nagykun- elérő, a közművalédés korszerű formáinak és szakmai életút. érdemek őnkormányzatai. a megyei érdekképviseleti

Szolnok Megyei 1 711997. (Xll,31,) KR. 2018. auguaztus 20. december 31. november 30. ismertetése szervezetak, kamarák, a szakmai szövetségek, a
módszereinek kidolgozásában és megtartásában.Közmúvelödési Dij
hagyományőrzésben résztvevö személyek és kulturális és közművelódési egyesületek,
közősségek elismerésére. intézmények,

A Megyei Közgyűlés a megye oktató, nevelő A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
munkájában, a szakképzésben, a a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
tehetséggondozásban és felzárkóztatás területén közgyűlés bizottságai. a megye települési
kimagasló pedagógiai és szakmai felkészüttségük önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti

Jász.Nagykun- alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek szakmai életút, érdemek szervezetek, kamarák, szakmai szövetségek,
2018. augusztus 20. december 31. november 30. ismertetése intézmények, tantestütetek.Szolnok Megyei 17/1997. (Xlt.31.) KR. kidolgozásában és alkalmazásában számottevő

Pedagógiai üij sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató

tevékenységet folytató személyek és közösségek
elismeréséra,

A Megyei Közgyűlés a megye múvészeti életének . A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
zene, táncművészat, képzőmüvészet, irodatom-és a megyei közgyűlés tagjai. a megyei
szinházművészet, épitőművészet, film, közgyűlés bizottságat, a megye települési

Jász-Nagykun- fotómúvészet- fejlesztése területén kiemelkedő szakmai életút, érdemak önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
Szolnok Megyei 1711997, (Xlt.31.) KR. alkotó munkát végzó, a megye szellemi életét 2018. augusztus 20. december31, november 30. ismertetése szervezetek, kamarák, a szakmai szövetségek.
Múvészeti üij gazdagitó. művészeti hogyományokat ápoló kuturális és művészeti egyesületek, intézmények.

személyak és közösségek eltsmerésére.

‘ A Megyei Közgyűlés a megye egészségügyi A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
‘ eltátása érdekében példamutató. kiemelkedő a megyei közgyűlés tagjai, a megyei

‚lász-Nagykun- tevékenységet kifejtő, a gyógyitás, megelőzés közgyűlés bizottságai, a megye települési
Szolnok Megyei 11/1997, QKtt,31.) KR. területén jelentős eredményt hozó új atjárást 2018. augusztus 20. december 31. november 30. szakmai életút. érdemek önkormányzatai. a megyei érdekképviseletiismertetése szervezetek, kamarák, egészségügyi egyesületek,bevezatő, az ellátást bövító személyek ésEgészségügyi ülj

közösségek elismerésére. intézmények.

A Megyei Közgyűlés a megye szociális ellátása, a A kitüntető dtj adományozására javaslatot tehetnek
gyermek- és ifjúságvédetam érdekében a megyei közgyűlés tagjai, a msgyeí

Jász.Nagykun. példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a közgyűlés bizottságai, a megye települési
SzolnokMegyai 17/1997. (xtt.31.) KR. gondozás. megetözésterütetén jelentős eredményt 2018. augusztas 20. december31, november30. szakmai életút, érdamek önkormányzatai. a megyei érdekképviseleti

hozó, az ellátást bővitő személyek és közösségek ismertetése szervazetek, szociális ágazatban működőSzociális ülj
etismerésére. egyesületek, intézmények.



Dij neve Jogszabály száma Elismert tevékenység Átadás időpontja Felterjesztés Belső határidő Csatolandó dok. Felterjesztő
időpontja kormánymegbizott

asszony részére

A Megyei Közgyűlés a megye teslnevelési éa A kitünlető dij adományozására javaslatot tehetnek
sporimozgalmában, a sportolök eredményes a megyei közgyűlés tagjai, a megyei

Jász.Nagykun- felkészilésében, az egészséges életmódra nevelés közgyűlés bizottságai, a megye települési
Szakmai élelűt, érdemek önkormányzalai, a megyei érdekképviseletiSzolnok Megyei 17/1997. (xll.31.) KR. terén kimagasló szakmai eredményekel elérő 2űI8. augusztus 20. december 31. november 30. ismertetése szervezetek, kamarák.

Testnevelési és személyek és közösségek tevékenységének
Sport Dij elismerésére,

A Megyei Közgyűlés a tudomány különböző A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
szaklerüetein a megye fejlődését szolgáltó a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
kiemelkedő tudományos, ismeretterjesztő közgyűlés bizottságai, a megye települési
tevékenységet végző, a nemzetközi és hazai önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti

Jász.Nagykun- tudományos értékek alkalmazásával, szakmai életűt, érdemek szervezetek, kamarák és szakmai szövetségek, a
Szolnok Megyei 17/1997 Q(ll.31.) KR. felhasználásával, alkotó munkájával sikereket elérő 2018. augusztus 20. december31. november 30. ismertetése felsőoktatási intézmények, a Tudományos
Tudományos Dij személyek és közösségek teljeailményének Ismeretterjesztő Társaságok, a Jász-Nagykun

elismerésére. Szolnok Megye Tudományáért Közalapitvány, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudomáyos Teatület

A Megyei Közgyűlés az önkormányzati A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
testületekben és hivatalokban, a közigazgatásban a megyei közgyűlés tagjai, a megyei

Jász-Nagykun- kiemelkedő közszolgálati, szakmai munkát végző, a közgyűlés bizottságai, a megye települési
Szolnok Megyei 17/1997. (xll.31.) KR. megye lakossága életkörülményeinekjavitásáért 2018. augusztus 20. december 31. november 30. szakmai életút, érdemek önkormányzatai, polgármesterek, jegyzők,

ismertetése közigazgatási szervek vezetői.Önkormányzati ás tevékenykedő, általános közmegbecsülést kivivó
Közigazgatási Dij személyek és közösségek tevékenysége

elismerésére

A Megyei Közgyűlés Jáaz-Nagykun-Szolnok megye A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek

Az Év településeinek fejlesztése, értékeinek gyarapitása, a megyei közgyűlés tagjai. a megyei
Polgármestere .Jász’ hirnevének növelése terén kiemelkedő szakmai életút, érdemek közgyűlés bizottságai, a megye települési17/1997. (Xll.31,) KR. teljesitményt elért, általános közmegbecsülést 2018. augusztus 20. december 31. november 30. ismertetése önkormányzatai. polgármesterek, jegyzők,Nagykun-Szolnok kivivott polgármesterek tevkékenységének közigazgatási szervek vezetői.
Megyében Dij etismerésére,

A Megyei Közgyűlés a megye közrend, A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
Jász-Nagykun- közbiztonsága, a polgári védelem és a tűzvédelem a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
Szolnok Megyei területén kiemelkedő, hatékony szervező és szakmai életút, érdemek közgyúléa bizottságai, a megye települést2018. augusztus 20. december 31. november 30. ismertetése őnkormányzatai, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei17/1997. (Xll.31.) KR. propaganda munkát kifejtó személyek és
Rendészeti és
Ktizk’iztonsáqi Dli közösségek tevékenysége etismerésére, Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága. a

rendészeti szervek vezetői.

A Megyei Közgyűlés a megye európai A kitüntető dij adományozására javaslatot tehetnek
integrációjának érdekében, a megye nemzetközi a megyei közgyűlés tagjai, a megyei

Jász-Nagykun- kapcsolatainak fejlesztésében, sz európai uniós szakmai életút, érdemek közgyűlés bizottságsi, a megye települési
Szolnok Megye 17/1997. Q(lt.31.) KR. értékek ismertetésében, népszerűsltésében 2018. augusztus 20. december 31. november 30, ismertetése önkormányzatai, a megyei érdekképviseleti
Európa Dija kimagasló érdemeket elérő személyek és szervezetek, kamarák. A szakmai szövetségek,

közösségek elismerésére. intézmények.

Szolnok, 2017. november 0g. Készítette: Zana Gabriella


