
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
(kivonat a képviselő-testület zárt üléséről)

Készült: Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-
án megtartott zárt üléséről. Az ülés kezdete: 20.00

Ülés helye: Községháza Hernád Köztársaság út 47.

Jelen vannak: 
Zsírosné Pallaga Mária polgármester

                       Szlukáné Fajth Mária alpolgármester
Bese Sándor
Lajosbányai Dániel
Liga Mihály
dr. Kollár László 
Miklósi László képviselők

                       Árva Szilvia jegyző

7. Döntés „Hernádért” Emlékérem adományozásáról (zárt ülés)

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az
alábbi határozatot hozta:             
117/2015.(IX. 28.) képviselő-testületi határozat  : 
Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi
kitüntetés  alapításáról  és  adományozásának  rendjéről  szóló  10/2013.(VIII.30.)
önkormányzati  rendelete értelmében, a helyi közösség,  a település szolgálatában és
fejlődésében, a helyi érdekek érvényesülésének előmozdításában kifejtett kimagasló,
példamutató tevékenységért és a hernádi kosárlabda sportért végzett tevékenységéért,
2015-ben  a  „Hernádért  Emlékérem”  kitüntetést  adományoz  Kocziszkiné  Kis  Pap
Juliannának. 

Határidő: október 23.
Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal, az
alábbi határozatot hozta:             
118/2015.(IX. 28.) képviselő-testületi határozat  : 
Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi
kitüntetés  alapításáról  és  adományozásának  rendjéről  szóló  10/2013.(VIII.30.)
önkormányzati  rendelete értelmében, a helyi közösség,  a település szolgálatában és
fejlődésében,  a  helyi  érdekek  érvényesülésének  előmozdításában  és  gyarapításában
kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységért 2015-ben a „Hernádért Emlékérem”
kitüntetést adományoz az OBO Bettermann Hungary Kft-nek.

Határidő: október 23.
Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja – szavazásban részt vesz 6 fő- 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:             



119/2015.(IX. 28.) képviselő-testületi határozat  : 
Hernád  Nagyközség  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy
Szlukáné  Fajt  Mária  kérésére,  nem  tárgyalja  azt  a  javaslatot,  melyben  az
alpolgármester asszonyt „Hernádért” Emlékérem kitüntetésre terjesztették elő.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az
alábbi határozatot hozta:             
120/2015.(IX. 28.) képviselő-testületi határozat  : 
Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi
kitüntetés  alapításáról  és  adományozásának  rendjéről  szóló  10/2013.(VIII.30.)
önkormányzati  rendelete értelmében, a helyi közösség,  a település szolgálatában és
fejlődésében, a helyi érdekek érvényesülésének előmozdításában és az emberi értékek
gyarapításában  kifejtett  kimagasló,  példamutató  tevékenységért  Szabadosné  Malata
Ibolyának 2015-ben a „Hernádért Emlékérem” kitüntetést adományoz.

Határidő: október 23.
Felelős: polgármester
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