
HATÁROZAT KIVONAT

Készült:  2007. május 22-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság 
rendkívüli ülésén. 

Tárgy  :   Napirendi pont elfogadása. 

68/2007.( V. 22. ) VMKB. hat.

7 igen szavazattal
a  Városfejlesztési,  Műemlékvédelmi  és  Környezetvédelmi  Bizottság  egyhangúlag  egyetért 
azzal, hogy az elhangzott 1 napirendi pont megtárgyalásra kerüljön. 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

    Veress Istvánné  sk.
Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 
   Környezetvédelmi Bizottság elnöke



HATÁROZAT KIVONAT

Készült: 2007. május 22-én a Városfejlesztési,  Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság 
rendkívüli ülésén. 

Tárgy: Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 
             elfogadása. 

/T-138/2007.sz. előterjesztés./ 

69/2007.( V. 22. ) VMKB. hat.

4 igen szavazattal 
3 nem szavazattal 
a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság úgy döntött, hogy a „Jövő 
Városa Díj” kitüntetést létesítsen az önkormányzat. 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

70/2007.( V. 22. ) VMKB. hat.

7 igen szavazattal 
a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság úgy döntött, hogy a „Jövő 
Városa Díj” helyett a „Jövő Városáért Díj” elnevezésű kitüntetés legyen. 

A szavazáson jelen volt:7 fő

71/2007.( V. 22. ) VMKB. hat.

3 igen szavazattal 
1 nem szavazattal 
3 tartózkodás mellett 
a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság nem ért egyet azzal, hogy 
a „Jövő Városáért Díj” kitüntetés ne 3 fokozatú, hanem 1 fokozatú legyen. 

A szavazáson jelen volt:7 fő



72/2007.( V. 22. ) VMKB. hat.

7 igen szavazattal 
a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság úgy döntött, hogy a „Jövő 
Városáért  Díj”  3  fokozatú  kitüntetés  odaítéléséért  a  Városfejlesztési  Bizottságunk 
véleményezési  bizottságként  szerepeljen  és  ez  az  adott  paragrafusban  kerüljön 
megszövegezésre. 

A szavazáson jelen volt:7 fő

73/2007.( V. 22. ) VMKB. hat.

7 igen szavazattal 
a  Városfejlesztési,  Műemlékvédelmi  és  Környezetvédelmi  Bizottság  úgy  döntött,  hogy 
felkérjük  a  hivatalt,  hogy  a  2007.  évi  költségvetési  rendeletnek  megfelelően  jelölje  meg a 
Reitter Ferenc Díj összegének forrását. 

A szavazáson jelen volt:7 fő

74/2007.( V. 22. ) VMKB. hat.

7 igen szavazattal 
a  Városfejlesztési,  Műemlékvédelmi  és  Környezetvédelmi  Bizottság  úgy  döntött,  hogy 
javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  önkormányzati  kitüntetések  alapításáról  és 
adományozásának rendjéről szóló rendelet megtárgyalását. 

A szavazáson jelen volt:7 fő

   Veress Istvánné  sk.
Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 
   Környezetvédelmi Bizottság elnöke


	A szavazáson jelen volt: 7 fő 

