Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelete
a
városi díjak adományozásáról
(Egységes szerkezetben a 9/2014. (VI.4.), 3/2016 (I.29.) Önkormányzati rendeletekkel)

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján az Alkotmány
44/A.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
BUDAKALÁSZ VÁROS DÍSZPOLGÁRA
1.§
(1) A díj adományozásának célja, hogy az Önkormányzat elismerését fejezze ki az iránt a

személy iránt, aki példamutatásával, maradandó alkotásaival, munkásságával hozzájárult
a város szellemi gyarapodásához, kivívta a város megbecsülését.
(2) A „Budakalász Város Díszpolgára” díj adományozható annak a személynek, aki
kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind
pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt köztiszteletben áll.
(3) A Díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.
a) Az oklevél szövege: „DÍSZOKLEVÉL Budakalász Önkormányzata ......................... (név)-nak

(-nek) Budakalász Díszpolgára címet adományozza.” Az adományozás időpontja.
Polgármester és jegyző aláírása. Alul középen a város címeres körpecsétjének lenyomata.
b) Az emlékplakett 100 mm átmérőjű bronz, egyik oldalán a város címerével, a „Budakalász

Díszpolgára” felirat látható.
(4) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi

azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilleti.
2.§
a)
b)
c)
d)

(1) A város díszpolgára:
tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein
az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg,
díjtalanul látogathatja az Önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti
intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
a képviselő-testület külön döntése alapján a város képviseletére jogosult.
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(2)
A város díszpolgárát elhalálozása esetén Budakalász Város Önkormányzat saját
halottjának tekinti, s az özvegy/örökös részére a temetési költségekhez legfeljebb 300 000 Ft
összeggel hozzájárul.
(3)
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
BUDAKALÁSZÉRT EMLÉKÉREM
3.§
(1) A díj adományozásának célja, hogy az Önkormányzat elismerését fejezze ki a város

polgárai, civil szervezetei iránt, akik példamutató tevékenységükkel, maradandó
alkotásaikkal, hozzájárultak a város szellemi gyarapodásához, kivívta(ák) a város
megbecsülését.
(2) Budakalászért

Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit növelő,
maradandó eredményeket értek el.

(3) A Budakalászért Emlékérem kitüntetéshez díszoklevél és emlékplakett jár.
a) Az oklevél szövege: „DÍSZOKLEVÉL Budakalász Város Önkormányzata ................... (név)-

nak(nek) Budakalászért Emlékérem kitüntetést adományozza. Az adományozás ideje.
Polgármester és jegyző aláírása. Alul középen a város címeres körpecsétjének lenyomata.
b) Az emlékplakett 100 mm átmérőjű bronz, az egyik oldalán a város címere.

BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
4.§
A díj adományozásának célja, hogy az önkormányzat kifejezze elismerését azon
pedagógusok iránt, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a város
gyermekeinek, ifjúságának neveléséhez, oktatásához.
1)

2)

A „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díj adományozható az önkormányzati és állami
fenntartásában működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztatott óvoda- vagy
iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez, végzett és
eredményesen járult hozzá a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához,
különösen az alábbiakra való tekintettel:
a) kiemelkedő tehetséggondozó tevékenység
eredményeket érnek el tanulmányi versenyeken),
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(tanítványai

rendszeresen

kiváló

b) felzárkóztató tevékenység (a gyermekek egyéni képességeihez viszonyított fejlődés
tükrében),
c) iskolai, városi, járási szintű bemutató órák, foglalkozások, előadások, tanfolyamok
tartása,
d) szakmai publikáció (cikk, tanulmány, könyv, tankönyv),
e) iskolai, városi, járási szintű pedagógiai rendezvényeken, műsorokon, munkaközösségi
foglalkozásokon való rendszeres, aktív részvétel,
f) kiváló kooperációs, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség (jó kapcsolat a
gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal),
g) a gyermekek szabadidős tevékenységének kiemelkedő színvonalú szervezése, illetve a
diákönkormányzatok munkáját segítő folyamatos tevékenység1
A „Budakalász Kiváló Pedagógusa” kitüntető címhez díszoklevél, emlékérem és bruttó
200 000 Ft anyagi elismerés jár.
3)

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 adományozás évét a következők szerint tartalmazza „….. évben”. Ezt
követő sorban középen a kitüntetett neve szerepel toldalék nélkül a következők szerint:
………. részére. Alatta „a Budakalász Kiváló Pedagógusa címet adományozza” felirat szerepel.
Ezt követően kerül feltüntetésre az átadás helye (településnév) és időpontja (év, hónap,
nap); a polgármester és jegyző aláírása alul jobbközépen, míg alul középen a város címeres
körpecsétjének lenyomata látható.
4)

Az emlékérem kerek alakú, 80 mm átmérőjű, bronzból készült, vastagsága 5 mm; a
„Budakalász Kiváló Pedagógusa” felirat felül, míg alatta az adományozás éve látható.
5)

DR. MILOSEVITS PÉTERNÉ BUDAKALÁSZ KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJ
5.§
A díj adományozásának célja, hogy az Önkormányzat elismerését fejezze ki a
közoktatás irányításában, a közoktatás vezetésében szakmai, szakértői munkájával
kiemelkedő tekintélyt, megbecsülést elért pedagógusnak.
2)
„A „Budakalász közoktatásért Díj” annak a személynek adható, aki a város
köznevelése minőségi színvonalának emelésében elméleti vagy gyakorlati tevékenységével
járult hozzá, vagy a budakalászi köznevelés terén egyéb módon maradandót alkotott.”2
3)
A „Budakalász Közoktatásáért Díj” mellé díszoklevél, emlékplakett és bruttó 200 000
Ft anyagi elismerés jár.
1)

A plakett kerek alakú, 80 mm átmérőjű, vastagsága 5 mm. A plakett egyoldalas,
amely „Budakalász Közoktatásáért Díj” feliratot, valamint az átadás évét ábrázolja.
4)
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BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT DÍJ
6.§
(1) A díj adományozásának célja, hogy az Önkormányzat kifejezze elismerését azon

személyek iránt, akik a sport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményükkel Budakalász
hírnevét öregbítik. A díjat az a személy kaphatja, aki Budakalász sportéletében a helyi
sportért kiemelkedő tevékenységet végez, vagy végzett.3
(2) A Budakalász Sportjáért Díj mellé díszoklevél, plakett és bruttó 200 000 Ft anyagi

elismerés jár.
(3) A plakett kerek alakú, 120 mm átmérőjű, bronzból készült, vastagsága 5 mm. A plakett

egyoldalas, amelyen futó atléta dombormű, valamint a „Budakalász Sportjáért” felirat
látható.
(4) Az oklevél felül középen csupa nagybetűvel tartalmazza annak típusát – DÍSZOKLEVÉL.

Alatta középen a „Budakalász Város Önkormányzata”, mint adományozó megjelölése után, e
sor alatt középen a 5.§.(2) bekezdésében foglalt plakett 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 helyi sportért
végzett kiemelkedő tevékenységéért”; 2. „Budakalász Sportjáért Díjat 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.
A BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT DÍJ
7.§
(1)
„A budakalászi polgárok egészségéért” díj adományozható annak a személynek, aki
Budakalászon hosszú ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a
megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei ellátást
végzőket is – kifejtett munkássága révén elismerésre méltó tevékenységet végez vagy
végzett.
(2)
„A budakalászi polgárok egészségéért” díjhoz bronzplakett, díszoklevél, továbbá
bruttó 200.000 Ft anyagi elismerés jár.
(3)
A bronzplakett kerek alakú, 110 mm átmérőjű, vastagsága 5 mm. A plakett egyoldalas,
amelyen köriratban „A BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” felirat olvasható, amely
kiemelkedő és fényes. A plakett alsó középrészén a köriratot megszakítva Budakalász
Nagyközség Önkormányzat címere látható. A plakett középmezejének előterében a címeren
álló kehely és azon körbefutó kígyó található. A címer, a kehely és a kígyó plasztikusan
fényesre csiszolva kidomborodik. A plakett középmezejének hátterében grafikusan jelenik
meg a községháza, a szerb kereszt és a Nagykevély látképe.
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(4)
Az oklevél felül középen csupa nagybetűvel tartalmazza annak típusát – DÍSZOKLEVÉL.
Alatta középen a „Budakalász Nagyközség Önkormányzata”, mint adományozó megjelölése
után, e sor alatt középen az adományozás évét a következők szerint tartalmazza „….. évben”.
Ezt követő sorban középen a kitüntetett neve szerepel toldalék nélkül a következők szerint:
………. részére. Alatta „A Budakalászi Polgárok Egészségéért díjat adományozza” felirat
szerepel. Ezt követően kerül feltüntetésre az átadás helye (településnév) és időpontja (év,
hónap, nap); a polgármester aláírása alul jobbközépen, míg alul középen a község címeres
körpecsétjének lenyomata látható, a címer alatt pedig az „Alapítva 2009-ben” szöveg
látható.
KÖZTISZTVISELŐI DÍJ
8.§
(1)”Köztisztviselői díj” adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, aki
Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát végzett, emelve ezzel a közszolgálati
tevékenység színvonalát, s mellyel általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást
igénybevevők körében.
(2) A díjjal díszoklevél és 200.000 Ft anyagi elismerés jár.
(3)A díjat évente a köztisztviselői napon adja át a Polgármester.
Az adományozások rendjéről
9.§4
Jó tanuló, jó sportoló díj
(1) Az ifjúság testi, szellemi nevelése, fejlesztése érdekében alapított díj egyenlő hangsúlyt
fektet a gyermekek tanulmányi és sporteredményeinek ösztönzésére. A díjat egy
Budakalászon élő, és/vagy a város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló gyermek
kapja, aki az aktuális tanévben élen járt a sportban és tanulásban egyaránt.
(2) Tanulmányi eredmény tekintetében a tanulmányi átlaga: 4,8 vagy ennél jobb. A díj
adományozásakor a tanév végi bizonyítványba beírt eredmény a meghatározó, csak
számszerűsített átlag fogadható el.
(3) Sport eredmény tekintetében a díjra jelölt a sportágában korosztályos nemzetközi,
országos, megyei, területi versenyek valamelyikén I-VI. helyezést ért el. Dokumentált,
elfogadott, hitelesített és ellenőrizhető egyéni és csapatversenyeken való részvétel szükséges,
amelyek a sportági szakszövetségek, sportszövetségek hivatalos versenynaptárában
szerepeltek és az ott elért eredményeket a szövetségek igazolni tudják. Az elbíráláskor a
legmagasabb szintű eredmény kerül figyelembe vételre.
(4) A díjazott személyére javaslatot tenni a rendelet 2. mellékletét képező adatlapon
lehetséges.
(5) A díjjal díszoklevél, bronzplakett és 30.000 Ft értékű elismerés jár (sportszer vásárlási
utalvány) jár.
Módosította: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 9/2014 (VI.4.) rendelettel. Hatályos:
2014. június 5. napján
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10.§5
KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM
(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.
11.§6
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.
(3)A plakett nonfiguratív alakú ólomüvegből készül, vastagsága 5 mm. A plakett egyoldalas,
amelyen a díj neve látható.
(4) 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,
Módosította: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete 3/2016 (I.29.) rendelettel. Hatályos: 2016.
február 1. napjától.
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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.”
12.§7,8
Az adományozások rendjéről
(1) Az Önkormányzat a díjakat évente egy-egy személynek, a „Budakalászért emlékérem

tekintetében a díjat személynek, egy közösségnek, vagy egy szervezetnek is adományozhatja.
(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.
Kizárási okok
13.§9
(1) Önkormányzati képviselő nem jelölhető az elismerésre.
(2) A díjak adományozását kizárja, ha a javasolt személy jogerős fegyelmi büntetés vagy
jogerős büntetőítélet hatálya alatt áll.
a)

Az elismerést kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni.

b)

A visszavonást a polgármester kezdeményezheti.

c)
Méltatlan az elismerő címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen
elítéltek, s ezáltal büntetett előéletűnek minősül.
(3) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben
részesülők nyilvántartására szolgáló könyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell. Az
elismerés adományozásának illetve visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos
lapjában kell közzétenni.
14.§10
A jelölések elbírálásának előkészítése
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(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 (legalább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy hogy az a
díjátadásakor alkalmas legyen a díjazott érdemeinek ismertetéséhez, a méltatásához.
(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.
Vegyes rendelkezés
15.§11 ,12
A díjazottak személyére beérkező javaslatok érdekében minden év március utolsó napjáig az
önkormányzat felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon (honlap, önkormányzati újság).
Az elismerésben részesítettekről az önkormányzat nyilvántartást vezet.
Záró rendelkezések
6.§13
(1) Ez a rendelet 2011. április 5. napján lép hatályba.
(2) Hatályát

veszti Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
28/1993.(X.18.) sz. rendelete a Díszpolgári Cím, valamint Budakalászért Emlékérem
alapításáról és adományozásának rendjéről, a Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2005.(III.31.) sz. Kpvt. rendelete a Budakalász Kiváló Pedagógusa
cím, valamint a Budakalász Közoktatásáért díj alapításáról és adományozásának rendjéről, a
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.10.) sz. rendelete
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a Budakalász Sportjáért díj alapításáról, a Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2008. (V.28.) rendelete a Budakalász Kiváló Pedagógusa cím, valamint a
Budakalász Közoktatásáért díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
8/2005.(III.31.) számú Kpvt rendelet módosításáról, a Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 23/2008.(VI.11.) sz. Kpvt. rendelete a Budakalász Sportjáért díj
alapításáról szóló 12/2005.(V.10.) sz. rendelet módosításáról, valamint Budakalász
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009.(V.27.) sz. Kt. rendelete a
Budakalászi Polgárok Egészségéért díj alapításáról és adományozásának rendjéről.

Rogán László
polgármester

dr. Molnár Éva
jegyző

Záradék:
A rendeletet a Képviselő-testület a 2011. március 31-ei rendes ülésén fogadta el, kihirdetése
2011. április 4-én megtörtént.

dr. Molnár Éva Jegyző
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