
Tárgy: Kiskunhalas Város Sajtódíja kitüntető díj odaítéléséről 
 

102/2021. (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 Önkormányzata Kiskunhalas Város Sajtódíja kitüntetést 
adományoz Fehér Erika televíziós szerkesztő-riporter, a Halas Televízió alapító 
tagja, a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. munkatársa 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 szabályozza a kitüntető díjak alapítását és adományozását. E rendelet 10. §-a 
rendelkezik Kiskunhalas Város Sajtódíja cím odaítélésének részletes szabályairól. 
 

10. § 
 

„KISKUNHALAS VÁROS SAJTÓDÍJA” 
 

(1) Kiskunhalas Város Sajtódíja annak az egyénnek és közösségnek adományozható, aki az 
írott és elektronikus sajtó területén huzamos időn keresztül tárgyilagos, hiteles írásaival, 
műsoraival jelentősen hozzájárult Kiskunhalas és térségének értékeinek bemutatásához, 
hírnevének növeléséhez, a lakosság informáltságának bővítéséhez, a közélet tárgyilagos 
bemutatásához, a közvélemény formálásához, a kritikai szemlélet alakításához. 
 
(2) Elismerésben részesülhet az a munkatárs, aki az odaítélést megelőzően legalább három 
éven keresztül főfoglalkozású, mellékállású, vagy külsős tagja volt írott és elektronikus 
médiumoknak, amelyek legalább egy évig folyamatosan működnek. Ez idő alatt 
tevékenységével közvetlenül (mint: szerkesztő, riporter, tudósító, újságíró, bemondó vagy 
hírolvasó, operatőr, fotós, vágó), vagy közvetve (mint: informatikai munkatárs, szervező, 
szerkesztőségi háttérmunkatárs, asszisztens, lektor stb.) elősegítette az (1) bekezdésben 
foglaltak teljesítését. 

(3) A médiumok működési formájukat tekintve lehetnek újság-, televíziós és rádiós 
szerkesztőségek, internetes szolgáltatók, amennyiben az (1) és (2) bekezdésben részletezett 
feltételeknek megfelelnek.  

(4) Az adományozásra javaslatot tehetnek az Önkormányzat képviselői, bizottságai, 
Kiskunhalas város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város 
közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági társaságok, egyházak, alapítványok, 
egyesületek. 



(5) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és a „Kiskunhalas Város Közművelődéséért 
díjnak” megfelelő összegű pénzjutalmat kap. Az oklevél tartalmazza a díj megnevezését, a 
díjazott nevét, az elismerés rövid indoklását, a képviselőtestületi határozat számát és az 
átadás dátumát. 

(6) A képviselő-testület három évente legfeljebb 1 díjat adományozhat. A javaslatot első ízben 
2015. január 31-éig, ezt követően minden harmadik évben január 31-éig lehet benyújtani 
Kiskunhalas Város polgármesterének. A díj átadásának időpontja a Szabad Sajtó Napja 
alkalmából rendezett ünnepség. 

(7) A javaslatokat a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményezi. 

 
A felhívásra a megadott határidőig 3 jelölés érkezett 2 jelöltre, papír alapon. 
 

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 

 


