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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/4963-2/2021. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Közszolgálatáért
kÍtüntetö cím adományozására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2010. (IV. 15.) önkormányzati
rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) megalapította a "Dunavarsány Közszolgálatáért" kitünteto
címet abból a célból, hogy a dunavarsányi gyermekek nevelése, oktatása, valamint a
gyermekvédelemben és a felnöttek szociális gondozása terilletén kiemelkedő szakmai munkát végzö
közalkalmazottak munkáját méltó elismerésben részesítse.

A Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cfm annak a közalkalmazottnak adományozható, aki
a) kiemelkedő munkát végzett Dunavarsány oktatási-nevelési és művelödési intézményeiben a

dunavarsányi gyermekek neveléséért és oktatásáért,
b) kiemelkedö munkát végzett Dunavarsány gyermekvédelmi és szociális személyes

gondoskodást nyújtó intézményeiben a gyermekvédelemért és a felnottek szociális
gondozásáért.

A kitüntetö cfm évente legfeljebb két közalkalmazottnak adományozható, a Dunavarsány
oktatási-nevelési intézményeinek, művelődési intézményeinek, szociális és gyermekvédelmi
intézményeinek vezetőiböl álló Intézményi Kerekasztaljavaslata alapján.

Az Intézményi Kerekasztal az idei évben a Dunavarsányi Arpád Fejedelem Altalános Iskola két
olyan pedagógusa részére javasolja a kitüntetö cim adományozását, akik közel négy évtizedig nagy
elhivatottsággal szolgálták a dunavarsányi oktatás és a város közösségének ügyeit. Az indokolt
javaslat az elöterjesztés mellékletét képezi.

Az Intézményi Kerekasztal a felterjesztésében a fenti 2 pedagógus mellettjavasolja a művészeti
iskola egy pedagógusának is a kitüntetését, azonban erre az idei évben nincs lehetőség, tekintettel arra,
hogy a Rendelet 2. § (2) bekezdése szerint a kitüntető cim évente legfeljebb két közalkalmazottnak
adományozható.



Határozati "avaslatok:

2.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló
6/2010. (IV. 15.) önkormányzati rendelete alapján Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető
címet adományozok a 2021. évben Lindwurmné Németh Mária (2336 Dunavarsány,
Vörösmarty utca 33.) részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIIL törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló
6/2010. (IV. 15.) önkormányzati rendelete alapján Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető
címet adományozok a 2021. évben Mekler Andrea (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca
28/A. ) részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Mellékletek: Az Intézményi Kerekasztal felterjesztése

Az előterjesztést készítette: Fenyvesi-Jóri Teréz intézmény-felügyeleti ügyintézö

Dunavarsány, 2021. április 21.

Az előterjesztés törvényes:

dr. SzUágyi
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Dunavarsány Város Onkormányzat
Képviselő-testület

Felterjesztés a Dunavarsány Közszolgálatáért Díjra

Ebben az évben több pedagőgusra szeretne az intézményvezetöi közösség
javaslatot tenni. Lindwurmné Németh Mária és Mekler Andrea az általános iskola
pedagógusai a tavalyi év során nyugdíjba vonultak. Közel négy évtizedig nagy
elhivatottsággal szolgálták a dunavarsányi oktatás és a város közösségeinek ügyét.
E mellettjavasoljuk Loczky Judit, a művészeti iskola pedagógusa kitüntetését, aki 1992
óta az intézmény megbecsült, elhivatott dolgozója. Judit szeretetteljes, elfogadó,
pozitív személyisége közismet a dunavarányi zenei nevelésben.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testűletet, támogassa a díj odaítélésében az
intézményvezetői kerekasztal jelöltjeit.

Dunavarsány, 2021. április 10.
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