
 

 

 
82/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj odaítélése 

napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök 

arról, hogy a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 2/2019.(I.23.) önkormányzati rendelet alapján a Kerepes Városban 
kiemelkedő nevelő-oktató tevékenység elismeréseként a Kiemelkedő Pedagógiai 
Munkáért Díjat a 2020. évben  

Hegedűs Zoltánné  
részére adományozom. 
A díjjal járó díjanként 150.000,-Ft pénzjutalom összegét az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetése tartalmazza. 
Az adományozás lebonyolításáról a 2020. évi pedagógusnapi ünnepségen 
gondoskodom. Amennyiben a veszélyhelyzet miatt az ünnepség megtartására nem 
kerül sor, akkor eljuttatom a díjat a díjazottak részére. 
Határidő: 2020.06.15. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
83/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj odaítélése 

napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök 

arról, hogy a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 2/2019.(I.23.) önkormányzati rendelet alapján a Kerepes Városban 
kiemelkedő nevelő-oktató tevékenység elismeréseként a Kiemelkedő Pedagógiai 
Munkáért Díjat a 2020. évben  

Nagy László  
részére adományozom. 
A díjjal járó díjanként 150.000,-Ft pénzjutalom összegét az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetése tartalmazza. 
Az adományozás lebonyolításáról a 2020. évi pedagógusnapi ünnepségen 
gondoskodom. Amennyiben a veszélyhelyzet miatt az ünnepség megtartására nem 
kerül sor, akkor eljuttatom a díjat a díjazottak részére. 
Határidő: 2020.06.15. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 


