
Űrlap

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett/ Közjóért kitüntető díj/ Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím/ Szekszárd Év Tűzoltója/ Tormay Károly kitüntető cím/ Triebler Irma kitüntető cím adományozásához 
1. A javasolt személy/közösség neve: .......................................................................................................
	..............................................................................................................................................................
	Címe: ....................................................................................................................................................
	..............................................................................................................................................................
	Foglalkozása/működési köre: ..............................................................................................................
	..............................................................................................................................................................
2. A javaslattevő személy/közösség neve: ................................................................................................
	Címe: ....................................................................................................................................................
	..............................................................................................................................................................
	Telefonja: .............................................................................................................................................
3. A javasolt kitüntető díj, elismerés: .......................................................................................................
	a/ Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
	b/ "Közjóért" kitüntető díj
     c/ “Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím
     d/ “Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím
	e/ „Tormay Károly” kitüntető cím
	f/ „Triebler Irma” kitüntető cím
4. A javaslat rövid indoklása:  ...................................................................................................................
	..............................................................................................................................................................
	..............................................................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................
5. A javasolt személy/közösség részletes életrajza/életpályája: (csatolandó)
6. A javasolt személy/közösség munkájának tényeken, adatokon alapuló méltatása: (csatolandó)
Szekszárd, ..... ...............................
									.............................................................
							  	                     a javaslattevő aláírása 
 ............................................................
                 cégszerű aláírás
(amennyiben a kezdeményező jogi személy)
                        PH.

Űrlap

A “Szekszárd javáért” kitüntető cím adományozásához


1.A kitüntetési címre javasolt vállalkozás neve, megnevezése:…………………………………………………………………………………………………………………………
vállalkozás típusa (egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű társulat, erdőbirtokossági társulat) :…………………………………………………………………………………….…
székhelye:…………………………………………………………………………………………………………………………….... telephelye:………………………………………………………………………….………………………………………………..…
tevékenységi köre:……………………………………………………………………………………………………………….…

2. A javaslattevő személy, szervezet neve:………………………………….…………………………………………..
Címe:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Telefonszáma:………………………………………………………………………………….........................................

3. A kitüntetési címre javasolt vállalkozás nagysága (nagyvállalkozás, középvállalkozás, kisvállalkozás, mikrovállalkozás)* :………………………………………………………………………………………….

4. A javaslat rövid indokolása:…………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………...

5. A javasolt vállalkozás tevékenységének tényeken, adatokon alapuló méltatása: (csatolandó)

Szekszárd, ..…………………………..

							……………………………………..
								a javaslattevő aláírása 

…………………………………
	cégszerű aláírás 
(amennyiben a javaslattevő nem természetes személy)
			PH.

*Megjegyzés:

      1. Vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat,  a víziközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossági társulat;

          2. Nagyvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek 
              a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főt eléri, és
         b) éves nettó árbevétele magasabb 50 millió eurónak megfelelő forintösszegnél, vagy        mérlegfőösszege több 43 millió eurónak megfelelő forintösszegnél.

      3.  Középvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek 
          a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
  b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg,       vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, és nem minősül kis- vagy mikrovállalkozásnak.
        
4.  Kisvállalkozás:  az a vállalkozás, amelynek
          a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak   megfelelő  forintösszeg, és nem minősül mikrovállalkozásnak.

     5.  Mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
        a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
 b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.


Javaslat a Hirling Ádám kitüntető díjra
1. A javasolt személy neve:	
Születési helye, év, hó, nap:	
Anyja neve:	
Munkahelye:	
Beosztása (foglalkozása):	
Lakcíme:	

2. A javaslattevő személy, szervezet neve:	
 Címe:	

3. A javaslat indoklása:
(Az indoklásnak tartalmaznia kell mindazon eredményeket, amelyek megalapozzák az elismerés odaítélését.)
	
	
	
	
	
	
Szekszárd, ..................................................................................
						……………………….
					             a javaslattevő aláírása


A kitüntetési javaslatban foglaltakkal egyetértek / nem értek egyet.*

Szekszárd, ………………………………………………………..

						…………………………
						a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása


Megjegyzés:

* Amennyiben a javaslattevő nem a munkáltatói jogkör gyakorlója is egyben, akkor kell a megfelelő szövegrészt aláhúzással jelölni.  



Nyilatkozat


Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a kitüntetési javaslatban szereplő személyes adataimnak a kitüntetettek nyilvántartásában való kezeléséhez, továbbá nevemnek Szekszárd Város Aranykönyvében való bejegyzéséhez, illetve a nyilvánosság kitüntetésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.
E nyilatkozat a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésén alapul.

Szekszárd, ...............................................................
					...............................................................
					a kitüntetésre javasolt aláírása

