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A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 

  



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy:    Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló rendelet módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 14/2011.(IV.04.) sz. helyi rendelet tartalmazza a díjak adományozásának rendjét, elbírálásának 

szabályozását, a díjak tárgyi, formai elemeit.  

 

A díjak legutóbbi értékelése és átadása során több javaslat is felmerült az elismerések bírálatával, 

kiadásával kapcsolatban. Ezek a következők: 

 

1. Amennyiben több jelölés is érkezik egy adott díjra és a bíráló bizottság nem tud vagy nem 

akar dönteni - mindkét jelölt alkalmassága miatt -, akkor ugyanabban a kategóriában két díj is 

kiadható legyen.  

2. A díjak között a bírálat során legyen átjárhatóság, tehát a bizottságnak legyen lehetősége egy 

adott díjra beérkezett jelöltet más díjra előterjeszteni. 

3. Technikai okok miatt szükséges a javaslattételi határidőt egy hónappal korábbi időpontban 

megjelölni. A Kiváló Pedagógus és a Dr. Milosevits Péterné Budakalász Közoktatásáért Díjak 

átadása ugyanis a városi Pedagógus Napon, tehát május 31-én történik, a díjakat pedig az ezt 

megelőző napon, a május 30-i ülésén bírálja el a Képviselő-testület. Az így rendelkezésre álló 

egy napos határidő pedig nem elegendő az átadás megfelelő előkészítésére. A városi 

ünnepség későbbi szervezését pedig a pedagógusok nevelési év végén jellemző sűrű 

elfoglaltsága nem teszi lehetővé. Szükséges ezért a városi díj javaslatok beküldését egy 

hónappal korábbi időpontra - tárgyév március harmadik hetének utolsó munkanapjára - 

tenni. 

4. Szintén technikai módosítás, hogy szükséges az ajánlások rendelkezésre bocsájtása 

elektronikus úton, szerkeszthető formában is. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 
rendelet indoklása is. 
 

Fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 

 

 

Rendeletalkotási javaslat 

 

A Képviselő-testület megalkotja a városi díjak adományozásáról szóló rendeletmódosításáról szóló 

rendeletét. 

 

 

Budakalász, 2019. január 21.  

   Rogán László 

polgármester 

 

 

 

  



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2019. (..) 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.) rendelet (a továbbiakban:R) 14. §-sa helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

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

tárgyév március 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 és 

elektronikusan szerkeszthető formában (e-mailen az info@budakalasz.hu címen) 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 a rendeletben foglalt elismeréssel kitüntetett személyére/szervezetre.  

A bizottságnak lehetősége van egy adott díjra beérkezett jelöltet más díjra előterjeszteni. 

Amennyiben a díj odaítélésére vonatkozóan a bizottság nem jut egységes álláspontra, úgy a javasolt személyek 

között felállított rangsort terjeszti a Képviselő-testület elé.  

A bizottság több jelöltnek is megítélheti ugyanazt a díjat.  

(3) A bizottság zárt ülésen hozza meg döntését. 

(4) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt. A Képviselő-testület döntését 

legkésőbb az áprilisi ülésén hozza meg. 

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

költségvetési rendeletében biztosítja. „ 

 

2.§ 

 

A R 15. §-sa helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A díjazottak személyére beérkező javaslatok érdekében minden év február utolsó napjáig az önkormányzat 

felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon (honlap, önkormányzati újság). Az elismerésben részesítettekről 

az önkormányzat nyilvántartást vezet.” 

      

Záró rendelkezés 

3.§ 

Ez a rendelet 2019. február 2. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
   Rogán László       dr. Udvarhelyi István  

   polgármester                jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. 01. 31-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2019. február 1. 

napján megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István jegyző 

  



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi díjak adományozásáról szóló 
14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet előzetes 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. 

 

1. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás: nincs. 

Gazdasági hatás: nincs. 

Költségvetési hatása: nincs. 

2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
Nem releváns. 

3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Az adminisztrációs terheket nem növeli. 

4. A Rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

A rendeletmódosítás technikai jellegű. Az alapítói kívánalmaknak tesz eleget. 

5. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 

feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 


