
Tárgy: Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntető díj odaítélése  
 

101/2021. (V.18.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Közneveléséért 
kitüntetést adományoz: 

-Andrási Szabolcs középiskolai tanárnak, a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium; 
-Nagy Zoltánné gyógypedagógusnak, a Kiskunhalasi EGYMI és 
-Bozsóki Zsuzsanna kereskedelmi szakoktatónak, a KSZC Vári Szabó István Szakképző 
Iskola pedagógusai részére. 
 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

 

INDOKOLÁS 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelete, valamint annak a 2/2018. (I.26.) módosító önkormányzati rendelete 
szabályozza a kitüntető díjak alapítását és adományozását. E fentebb említett rendelet 5. §-a 
rendelkezik Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntetés odaítélésének részletes szabályairól, 
miszerint: 

E díjban, elismerésben részesülhetnek azok, akik tevékenységükkel hozzájárultak 
Kiskunhalas Város köznevelése színvonalának emeléséhez, akik a gyermekek nevelése, 
oktatása területén kiemelkedő munkát végeznek és munkájukkal, emberi magatartásukkal 
kivívták környezetük megbecsülését. Az elismerés odaítélésére javaslatot tehetett a 
szakterületen működő intézmény, intézményfenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti 
szervek helyi szervei, kamarák helyi szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos 
képviselője nyújthatott be felterjesztést. 

A díjat évente legfeljebb 3 személy kaphatja meg. A díj átadásának időpontja minden 
évben a városi-járási pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepség. A díjazott az 
adományozásról igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének 
megfelelő összegű pénzjutalmat kap. 

Az idei évben Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntető díjra 8 jelölés érkezett (K22/2021. 
sz. ügyirat): 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 



megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2021. május 18. 
 
 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 


