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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Előterjesztés 

 
Tárgy: Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló rendelet módosítására 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületében 2014. évben került sor a városi díjak 

adományozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, s egységes szabályozásának 

kialakítására. 

 

Az elmúlt évben felmerült az igény, hogy a közművelődésben és a rendészetben dolgozók 

munkájának elismerése, így újabb két díj alapítására.  

 

Az előterjesztés egyben a rendelet indokolása is.  

 

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő. 

 

 

Rendeletalkotási javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Városi díjak adományozásáról 

szóló 14/2011 (IV:4.) számú rendeltének módosításáról szóló rendeletét.  
 

 

Budakalász, 2016. január 18. 

 Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 …/2016.(I. 28.) önkormányzati rendelete 

a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011.(IV.4.) rendelet módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A városi díjak adományozásáról szóló 14/2011.(IV.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 

10.§-sa helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM 

10.§ 

(1) Az érdemérem adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglalkozó és a helyi 

szinten mértékadó módon feladatot ellátó állami, önkormányzati, rendvédelmi szerv vagy civil 

szervezet tagjának, illetve civil személyként a rendvédelem és közbiztonság terén kiemelkedőt 

nyújtó természetes vagy jogi személynek. 

(2) Az érdemérem adományozásának célja, hogy azon közbiztonságért, rendvédelemért, 

településbiztonságért dolgozó és abban kiemelkedőt nyújtó személy munkájának elismerése, aki 

hozzájárul Budakalász Város közrendjének, közbiztonságának megőrzéséhez, fejlesztéséhez. 

(3) A „Kalászi pajzs” érdemérem mellé díszoklevél és br. 200.000 Ft anyagi elismerés jár. 

(4) Az érdemérem 5 x 8 cm pajzs alakú bronzérem, 4 cm széles kék-sárga színű kitűzhető szalagon.  

(5) Az oklevél felül középen csupa nagybetűvel tartalmazza annak típusát – DÍSZOKLEVÉL. Alatta 
középen a „Budakalász Város Önkormányzata”, mint adományozó megjelölése után, e sor alatt 
középen az érem grafikája látható. Ezt követő sorban középen a kitüntetett neve szerepel toldalék 
nélkül a következők szerint: ………. részére. Ezt követően egymás alatt két sorban a következő 
feliratok szerepelnek: 1. „a település közrendének, közbiztonságának megőrzéséért, fejlesztéséért 
végzett kiemelkedő tevékenységéért”; 2. „Kalászi pajzs érdemérmet” adományozza”. Alatta 
baloldalt kerül feltüntetésre az átadás helye (településnév) és időpontja (év, hónap, nap); a 
polgármester és jegyző aláírása alul, míg középen a város címeres körpecsétjének lenyomata 
látható.” 
 

2. § 

Az R. 11.§-ának számozása 13. §-ra változik.  

 

3. § 

 

Az R. az alábbi új 11. §-sal egészül ki.  

„11.§ 
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BUDAKALÁSZ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ 

 

 (1) A díj adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és természettudományok, a 

kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a népzene, a néptánc, a színház, a képző- és 

iparművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet, kortárs zene, tánc) terén művészi 

színvonalon végzett alkotó tevékenységéért, a város kulturális életének fejlődéséért végzett 

kiemelkedő tevékenységéért, a közművelődés területén több éven keresztül maradandó értéket 

teremtett.  

(2) A Budakalász Kultúrájáért Díj mellé díszoklevél, plakett és bruttó 200 000 Ft anyagi elismerés 
jár. 

 

(1) A plakett nonfiguratív alakú ólomüvegből készül, vastagsága 5 mm. A plakett egyoldalas, 
amelyen a díj neve látható. 

 

(2) Az oklevél felül középen csupa nagybetűvel tartalmazza annak típusát – DÍSZOKLEVÉL. Alatta 
középen a „Budakalász Város Önkormányzata”, mint adományozó megjelölése után, a 
kitüntetett neve szerepel toldalék nélkül a következők szerint: ………. részére. Ezt követően 
egymás alatt két sorban a következő feliratok szerepelnek: 1. „a település közművelődéséért, 
kulturális életének fejlesztéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért”; 2. „Budakalász 
Kultúrájáért Díjat adományozza”. Alatta baloldalt kerül feltüntetésre az átadás helye 
(településnév) és időpontja (év, hónap, nap); a polgármester aláírása alul, míg középen a város 
címeres körpecsétjének lenyomata látható.” 

 

4. § 

Az R. 9/A § számozása 12. §-ra változik, és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2)Az elismeréseket minden évben a 4.§ és 5.§. esetében a városi Pedagógus napon, a 7.§. 
esetében a városi Semmelweis napon, az 1.§, 3.§, 6.§, 10. és a 11.§ esetében a városi augusztus 20-
ai ünnepségen, a 8.§ esetében a köztisztviselői napon, valamint a 9.§ esetében az általános iskolai 
tanévnyitó ünnepségen Budakalász Város Polgármestere, akadályoztatása esetén az 
Alpolgármester adja át.” 
 

5.§ 

Az R. 12.§-a 15.§-ra, a 13.§ 16.§-ra változik.  

 

6. § 

Az R. 14. §-sal egészül ki.  

 „A jelölések elbírálásának előkészítése 

 

(1) „Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javaslatot tehet. A javaslatokat 

legkésőbb a tárgyév április hónap harmadik hetének utolsó munkanapjáig, a „Jó tanuló, jó 

sportoló” díj esetében az aktuális tanév június hónap utolsó munkanapjáig lehet személyesen vagy 

postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) 

ügyfélszolgálatára. A javaslatokat, ajánlásokat írásban, a rendelet 1. illetve a „Jó tanuló, jó 

sportoló” díj esetében a 2. mellékletét képező nyomtatványon kell indoklással, méltatással 
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(legalább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy hogy az a díjátadásakor alkalmas legyen a 

díjazott érdemeinek ismertetéséhez, a méltatásához.”1 

 
(2) A beérkezett ajánlások alapján az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatot tesz a 

Képviselő-testületnek az e rendeletben foglalt elismeréssel kitüntetett személyére/szervezetre. 
Amennyiben erre vonatkozóan a bizottság nem jut egységes álláspontra, úgy a javasolt személyek 
között felállított rangsort terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

(3) A bizottság zárt ülésen hozza meg döntését.  
 

(4) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt. A Képviselő-testület 
döntését legkésőbb a májusi ülésén hozza meg. 

 
(5) A díjjal járó díszoklevelek, plakettek és jutalmak költségeinek fedezetét az önkormányzat a 

mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja. Az emlékplakett és a díszoklevél elkészíttetéséről 
(művész kiválasztása, felkérése) a polgármester gondoskodik.” 
 

7.§ 
 

Záró rendelkezés 

(1) Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. 

 

Rogán László        dr. Udvarhelyi István 

Polgármester        jegyző 
Záradék: 

 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. január 28-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. január 

….. napján megtörtént. 

 

Dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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A városi díjak adományozásáról szóló rendelet módosításának 

hatásvizsgálata 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése 

során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a 

jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett 

hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi 

rendelet előzetes hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet módosításával Budakalász Város Önkormányzata a településért értéket teremtő 

személyek elismerésének körét bővíteni kívánja. 

Költségvetési és gazdasági hatásai nem relevánsak, a díjak adományozásához szükséges pénzügyi 

fedezetet az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja (emléklapok, bronzplakettek, 

anyagi elismerések). 

 

2. Rendelet környezeti következményei: 

A városban élő, a városért tevékenykedő, köz- és elismert személyek munkájának erkölcsi ill. 

anyagi elismerése ösztönző, motiváló erőként hat a közösség tagjaira, valamint az ő munkájuk 

értékelése és elismerése valamennyi lakos számára.  

   

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A díjak felhívásai, a beérkezett javaslatok összesítése, növeli, de az elbírálás módja, időbeliségének 

azonossága egyszerűsíti az adminisztratív feladatok vonatkozásában a terheket. 

 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A Képviselő- testület döntésétől függ.  

A jogalkotás elmaradásának várható következménye: Nincs.  

 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítása az önkormányzat éves költségvetésében 

biztosított. 


