Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.
törvény 46. (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselőtestület zárt
ülést tart: önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági,
kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezési értelmében ezen
előterjesztés zárt ülés anyagát képezi
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Előterjesztés
a 2013. október 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért”
elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható
kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 8. §-ában
foglaltak alapján a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím adományozható a település közművelődési,
közgyűjteményi intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző dolgozónak, vagy
más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes
munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó szakmai munkát, az intézményi célok
eredményes megvalósítását.
Az elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.
A Képviselő-testület minden évben maximum egy szakembert részesíthet az elismerő címben.
Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.
A „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címben részesíthető személyekre a fenti rendelet
14. §-ának (1) bekezdése értelmében a dévaványai közművelődési, közgyűjteményi intézmények
munkahelyi közösségei, Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság és a települési képviselők
tehetnek javaslatot minden évben október 15-ig.
Az elmúlt években a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címet a következő személyek kapták meg:
1. Dr. Pallaghy Sándorné
2. Szitásné Gyenge Mária
3. Somogyi Erzsébet
4. Váradi Andrásné
5. Burainé Murányi Magdolna
Az elmúlt években a fenti címre javasolt személyek, akik még azonban az elismerő címet nem kapták
meg: Kovács Jánosné (Balogh Aranka), Czudor Lászlóné.
A „Dévaványa Kultúrájáért” 2014. évben elismerő címre javasolt személyek az alábbiak:

1. Az elmúlt években már tettem javaslatot az általam most is javasolt személyre.
Ismerve településünkön a városért, az itt élő dévaványai lakostársakért végzett
kimagasló közművelődési munkáját – ismételten: Balogh Arankát - a DÁMK –
József Attila Művelődési Ház közművelődési főelőadóját javaslom a 2014.évi
Dévaványa Kultúrájáért kitüntető címére.
Balogh Aranka közművelődési főelőadó megközelítőleg 1991-től a település
Művelődési Házának munkatársa. E több mint két évtizedes munkássága alatt – a
művelődési ház élén a vezetők jöttek-mentek, Balogh Aranka pedig mindig és
mindenkor legjobb tudása szerint (széles ismeretsége és kapcsolata révén) –
mindenkihez megtalálta az utat annak érdekében, hogy a településünk , az itt élő
emberek oktatási-, kulturális-, közművelődési-, közösségépítő-, valamint szabadidő
méltó eltöltésére - a József Attila Művelődési Házunk minden lakostársunk előtt
nyitva álljon, ahol az óvodás-, iskolás-, középiskolás fiataljaink, a felnőtt dévaványai
lakostársunk – ahol mindenki megtalálta a korosztályának megfelelő rendezvényt.
A napi munkája keretében mindig igyekezett arra, hogy lakóhelye - Dévaványa
település megmutassa magát szélesebb környezetünkbe is. A nemzeti-, a városi
ünnepek, valamint a közművelődést szolgáló rendezvények házigazdájaként – mindig
és mindenkor példát adva öregbítette településünk jó hírnevét.
Elismerésre méltó tevékenységében nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy
a Művelődési Háznál rövid munkafoglalkoztatást nyert fiatalok munkáját segítve bekapcsolja őket a városunk közművelődési életének a szervezésébe.
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Felelősség-teljes munkája mellett maradt ideje és energiája arra is, hogy sikerrel
teljesítse felsőfokú tanulmányát és szerezzen szakmai: közművelődés szakos
diplomát.
A fentiek alapján jó szívvel ajánlom Balogh Aranka közművelődési főelőadó részére a hosszú, példaadó, városunk közösségéért végzett munkásságának elismeréséül - a
megtisztelő: Dévaványa Kultúrájáért - 2014. cím, valamint az azzal járó arany
pecsétgyűrű és oklevél adományozását.
Megköszönve az Önök támogató segítségét! A javaslatot tette: Dr. Ágoston Sándor
városi képviselő
2. Dévaványa Kultúrájáért elismerő címre javaslat tétel. Erdeiné Mucsi Márta 1998-tól
a dévaványai Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozatának munkatársaként
hegedű és szolfézst tanít. A megnövekedett igények miatt Dévaványán önálló
művészeti iskola indult melynek vezetője volt kezdettől fogva. Folyamatosan képezte
magát.1999-ben levelező tagozaton elvégezte a Tanárképző Főiskola pedagógiai
szakát, a Nyíregyházi Főiskola hallgatója volt ahol ének-zene, népzene szakra járt.
2007. augusztus 1-jétől az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegységnek a vezetője. Tanítványai nagyon szeretik.
Rendszeresen viszi a gyerekeket versenyekre, hiszen egyre többen választják a hegedű
szakot.
A közéleti tevékenysége a munka és a tanulás mellett sem szünetel. 1998-ban
megszervezte a VOX-humana vegyes kart, ami már országos ismeretségre tett szert.
Amióta itt végzi a tevékenységét a kulturális élet is új tereket kapott. Újévi koncert,
alapítványi bálok, karácsonyi koncert, művészeti tábor, különböző hangversenyek
lebonyolítója. Népzenei együttes megalapítója is. Az ,,Ahhoz képest” zenekar már
nem csak a Városunkban ismert, hanem a megye határaikon is túl. Kimagasló
munkájáért javaslom az elismerő cím odaítélésére. A javaslatot tette: Kiss Károly
képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megtárgyalni és az elismerő cím
adományozásáról dönteni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
_______/2013. (X.31.) Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évben a „Dévaványa
Kultúrájáért” elismerő címet
……………………………… részére ítéli oda.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármester, hogy az elismerő cím átadásáról gondoskodjon.
Felelős:

Polgármester
Szarka Andrea igazgatási irodavezető

Határidő:

értelem szerint

Dévaványa, 2013. október 15.

Szarka Andrea
igazgatási irodavezető
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