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a Településfejlesztési Főosztály előterjesztése 

                      Javaslat a „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem” díj odaítélésére 

 

 
Tisztelt Városstratégiai Bizottság! 

 

  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 

11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 14. §-a alapján "Kitaibel Pál 

Környezetvédelmi Emlékérem” díj (a továbbiakban: Díj) adományozható - évente legfeljebb egy 

elismerésre javasolt részére -, annak a természetes, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságnak, aki vagy amely Győr város környezetvédelméért kimagasló munkát 

végez.  

A Díj adományozására vonatkozó felhívás a Győr+ hetilapban és az önkormányzat internetes oldalán 

közzétételre került. 

A Díj odaítélésére a rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében javaslatot tehettek Győr MJV 

polgármestere, Győr MJV önkormányzati képviselői, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerve 

döntése alapján, valamint párt győri szervezete. 

Az indokolással alátámasztott írásos jelöléseket legkésőbb 2017. április 15-ig kellett eljuttatni a Győr 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési Főosztályához. A benyújtott 

javaslatnak a rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében tartalmaznia kellett az elismerésre javasolt 

személy nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét, foglalkozását vagy tevékenységi 

körét, valamint az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének 

ismertetését, az elismerés megjelölését és részletes indokolását.  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. 

(XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 2. sz. mellékletének 6.3.1. pontjának értelmében a „Kitaibel Pál 

Környezetvédelmi Emlékérem „díj adományozására a Városstratégiai Bizottság tesz javaslatot és arról 

a 4. sz. melléklet 2.30. pontja értelmében a polgármester dönt. 

A Díj átadására 2017. június 5-én a Környezetvédelmi Világnap alkalmából rendezett ünnepségen kerül 

sor. 

A megadott határidőig a felhívásnak megfelelően egy jelölés érkezett a Településfejlesztési 

Főosztályra, Szekeres György, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala környezetvédelmi 

referensének személyére. 

 

                                                           HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága megtárgyalta a – 

Javaslat a „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékéren” díj odaítélésére – című előterjesztést. A díjat, 

valamint az ezzel járó emlékérmet Szekeres Györgynek, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala környezetvédelmi referensének javasolja odaítélni.  

 

Felelős : Városstratégiai Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Győr, 2017. május 9. 

 

         Fűke Péter 
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