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ELŐTERJESZTÉS
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. Ebben az évben a veszélyhelyzetre tekintettel a városi
díjak jelölésének és átadásának időpontjai kényszerűen módosulnak; ennek okán pedig átgondolásra
került a korábban meghatározott jelölési időszak és rendszer, valamint a díjak kategóriái is.
Számos visszajelzést figyelembe véve a javaslat szerint a Díszpolgár és az Emlékérem díjak a jövőben
minden
évben
október
23-án
kerüljenek
átadásra.
Javaslatunk
alapján
a „Budakalászi polgárok egészségéért” díj átadására továbbra is a városi Semmelweis-napot
tartanánk fenn. Az idei különleges körülmények miatt ebben az évben a díj odaítéléséről a
polgármester javaslata alapján dönt a Képviselő-testület. A Kalászi Pajzs Érdemérem átadására a
jövőben minden év április 24-én, Szent György napján kerüljön sor.
A városi díjak kategóriáinak újragondolását több szempont is indokolta. Az új struktúra figyelembe
veszi, hogy a városi díjak a jövőben rangos, kiemelkedő közéleti, kulturális, szakmai és
sportteljesítmény elismerését jelentsék. A korábban önállóan adományozható „Budakalász Sportjáért
Díj” és a „Budakalász Kultúrájáért Díj” a „Budakalász Város Díszpolgára”, valamint a „Budakalászért
Emlékérem” elismerésekbe épül be. A „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díj jelölési kerete kiegészül a
bölcsődei gondozásban szerepet vállaló kisgyermeknevelőkkel és bölcsődei dajkákkal. Emellett
megmarad a közoktatásban nyújtott kiváló teljesítményt elismerő, az egykori legendás kalászi
pedagógusról elnevezett „dr. Milosevits Péterné Budakalász Közoktatásáért díj”.
A „Köztisztviselői díj” elismerést a jövőben a Polgármesteri Hivatal által adományozott elismerésként
kerül átadásra. A „Jó tanuló, jó sportoló díj” odaítélése alapvetően az oktatási intézmények
kompetenciája lesz, így ezt a jogkört a város a budakalászi iskolákhoz delegálja, tehát a döntés a
Képviselő-testülettől az iskolaigazgatókhoz és a tanári karokhoz kerül. A hagyománynak megfelelően
e rangos, diákoknak ítélhető elismerést továbbra is személyesen a polgármester adja át, illetve az
Önkormányzat viseli költségeit.
A rendeletmódosítás a jelenlegi különleges helyzetben lehetőséget ad arra, hogy a díjakat az
alaprendelettől eltérő időpontban adhassuk át.
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, 2020. június 17.
dr. Göbl Richárd
polgármester

Budakalász Város Polgármesterének
/2020. (VI. .) önkormányzati rendelete
a
városi díjak adományozásáról szóló 14/2011. (IV.4.) önkormányzati 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 (a továbbiakban: R) 1.
§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A „Budakalász Város Díszpolgára” díj adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és
természettudományok, a sport és 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 magas színvonalon végzett alkotó tevékenységéért, a sport terén nyújtott
kiemelkedő teljesítményével, a város sport, kulturális életének fejlődéséért végzett kiemelkedő
tevékenységéért, a sport, a közművelődés területén maradandó értéket teremtett. 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.”
2.§
A R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Budakalászért Emlékérem adományozható azon személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági
szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, egészségügyi, szociális,
sport, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és
ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”
3.§
A R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A díj adományozásának célja, hogy az önkormányzat kifejezze elismerését azon pedagógusok,
nevelők, gondozók iránt, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a város gyermekeinek,
ifjúságának gondozásához, neveléséhez, oktatásához. „
4.§
A R 4.§ (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díj adományozható az önkormányzati és állami fenntartásában
működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztatott bölcsődei nevelő, 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:
5.§
A R 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A DR. MILOSEVITS PÉTERNÉ Budakalász legendás pedagógusáról elnevezett díj adományozásának
célja, hogy az Önkormányzat elismerését fejezze ki a közoktatás irányításában, a közoktatás

vezetésében szakmai,
pedagógusnak.”
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6.§
A R 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„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 is – kifejtett munkássága révén elismerésre méltó
tevékenységet végez vagy végzett.
7.§
A R 10.§-sa helyébe a következő rendelkezés lép:
„KALÁSZI PAJZS DÍJ
(1) A díj 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) A díj 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” díj mellé díszoklevél és br. 200.000 Ft anyagi elismerés jár.
(4) A díj 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 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.”
8.§
A R 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)
Az Önkormányzat a díjakat évente egy-egy személynek, a Budakalászért emlékérem
tekintetében a díjat, egy közösségnek, vagy egy szervezetnek adományozhatja.
(2)
Az elismeréseket minden évben az 1.§ és 3.§ esetében a város Október 23-ai
megemlékezésén, a 4.§ és az 5.§ esetében a városi Pedagógus napon -kivéve (3) bekezdés, a 7.§
esetében a városi Semmelweis napon, a 10.§ esetében Szent György napján Budakalász Város
Polgármestere, akadályoztatása esetén az Alpolgármester adja át.”
(3) Az elismeréseket a Polgármester a 4.§ és az 5.§ esetében 2020. évben augusztus 31-én adja át.”
9.§
A R 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelölések elbírálásának előkészítése
(1) Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javaslatot tehet. A javaslatokat
legkésőbb a tárgyév március 10. napjáig - kivéve (2) bekezdés -, a díszpolgár és a budakalászért
emlékérem díj esetében augusztus hónap utolsó napjáig – kivéve (2) bekezdés-, lehet elektronikusan

(info@budakalasz,hu) vagy postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011
Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatára. A javaslatokat, ajánlásokat írásban, a rendelet 1.
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 javaslatokat 2020. évben a Budakalász Város Díszpolgára, a Budakalászért Emlékérem esetében
szeptember 10. napjáig, a Budakalász Kiváló Pedagógusa és a DR. MILOSEVITS PÉTERNÉ Budakalász
Közoktatásáért díjat július 31. napjáig lehet elektronikusan (info@budakalasz,hu) vagy postai úton
eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatára.”
(3) Az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2020. évben a Budakalászi Polgárok
Egészségéért díjra a Polgármester tesz javaslatot.
(4) A beérkezett ajánlások alapján a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága javaslatot
tesz a Képviselő-testületnek a rendeletben foglalt elismeréssel kitüntetett személyére/szervezetre.
(5) 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.
(6) A bizottság zárt ülésen hozza meg döntését.
(7) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt. A Képviselő-testület
döntését a Kalászi Pajzs díj tekintetében a márciusi ülésén a Budakalász Kiváló Pedagógusa díj, a DR.
MILOSEVITS PÉTERNÉ Budakalász Közoktatásáért díj – kivéve (9) bekezdés -, és a Budakalászi
Polgárok Egészségéért díj tekintetében az áprilisi ülésén, Budakalász Város Díszpolgára és Budakalász
Emlékérem díj – kivéve (9) bekezdés-, tekintetében szeptemberi ülésén hozza meg.
(8) A (7) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2020. évben a Budakalászi Polgárok
Egészségéért díj odaítéléséről a Polgármester dönt.
(9) A Képviselő-testület döntését 2020. évben a Budakalász Kiváló Pedagógusa díj, a DR. MILOSEVITS
PÉTERNÉ Budakalász Közoktatásáért díj tekintetében augusztus hónapban, Budakalász Város
Díszpolgára, és Budakalász Emlékérem díj, tekintetében a szeptemberi ülésén hozza meg.”
(10) A díjjal járó díszoklevelek, plakettek és jutalmak költségeinek fedezetét az önkormányzat a
mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.”

10.§
A R 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A díjazottak személyére beérkező javaslatok érdekében minden év február 15. napjáig – kivéve (2)
bekezdés-, az önkormányzat felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon (honlap,
önkormányzati újság). Az elismerésben részesítettekről az önkormányzat nyilvántartást vezet.
(2) A díjazottak személyére beérkező javaslatok érdekében a Budakalász Város Díszpolgára, a
Budakalászért Emlékérem, a Budakalász Kiváló Pedagógusa és a DR. MILOSEVITS PÉTERNÉ
Budakalász Közoktatásáért díjra vonatkozóan 2020. július 1. napjáig az önkormányzat felhívást
tesz közzé a helyben szokásos módon (honlap, önkormányzati újság).

11.§
Záró rendelkezés
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a R 6.§, a 8.§ a 9.§ és a 11.§-sa.
(2) Ez a rendelet 2020. június 26. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti, kivéve ezen rendelet 8.§ (3) bekezdés, 9. § (2)-(3) bekezdés és (8)- (9) bekezdés, 10. § (2)
bekezdés, mely 2020. október 24. napján hatályát veszti.
Dr. Göbl Richárd
polgármester

Dr. Deák Ferenc
jegyző

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2020. június 24. napján alkotta meg, kihirdetése 2020.
június 25-én megtörtént.
dr. Deák Ferenc jegyző
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi díjak adományozásáról szóló
14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletek 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.

