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ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2016. január 27-i ülésére 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly  polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű / minősített  
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 

önkormányzati rendeletének megalkotása  
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2012. március 19-i ülésén fogadta el Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata által adományozható elismerésekről 
szóló 11/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendeletét. Az elmúlt év folyamán a 2015. évben adományozott 
kitüntető címek tárgyalásánál elhangzott, hogy ez a rendelet felülvizsgálatra szorul. A helyi kitüntető 
címek adományozása során általános elvárás, hogy a kitüntetésnek súlya legyen és ne bármiféle 
kompenzációként kerüljön átadásra. A testületi ülésen elhangzott az is, hogy olyan személynek kell 
kitüntetést adni, aki az egész településért tett kiemelkedő dolgokat. A jelenlegi rendelet a Jó tanuló - 
Jó sportoló cím adományozásával kapcsolatosan eléggé általános szabályokat állapít meg, ami a 
tavalyi év folyamán a döntés meghozatalakor is problémát jelentett. Javaslatként hangzott el, hogy a 
kitüntetés adományozásának feltételeinél legyen meghatározva pontosan milyen tanulmányi - és 
sporteredményeket szükséges elérnie a díjazott diáknak, valamint egyértelműen meg kell határozni, 
hogy a díj a jó tanuló és jó sportoló diáknak adható. Továbbá a díj odaítélésének legyen feltétele, hogy 
a diák őrbottyáni lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen. A tavalyi év során elhangzott 
javaslatokat figyelembe véve a jelenleg hatályos rendeletet felülvizsgáltuk és új rendelet elfogadására 
teszünk javaslatot. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
- Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Őrbottyán Nagyközség 

Önkormányzata által adományozható elismerésekről szóló 11/2012. (IV. 2.) önkormányzati 
rendelete 

 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 
 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
Valamennyi bizottság módosítással javasolja a testü letnek a rendelet-tervezetet elfogadásra. 
A módosítások aláhúzással és áthúzással pirossal va nnak jelölve. 
 
Humánügyi Bizottság véleménye: 

- a tervezet 7. § (4) bekezdése: „(4) E díjjal a kitüntetett személynek vagy közösségnek a 
polgármester oklevelet és nettó 100.000 Ft pénzjutalmat ad át.” 

- a tervezet 9. § (1) bekezdése:  
„(1) A kitüntetés annak a pedagógusnak adható, aki  
a) közalkalmazottként Őrbottyán településen legalább 10 éve magas színvonalú szakmai 
munkát végez és 
b) szakmailag és emberileg feddhetetlen.” 

- a tervezet 10. § (3) bekezdése:  
„ (3) A kitüntetéssel oklevél és  



2 

a) 15 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 50.000 forint 
pénzjutalom 

b) 25 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 100.000 forint 
pénzjutalom 

jár.” 

- a tervezet 11. § -a:  

„(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, aki kiváló tanulmányi és 
sportteljesítménye alapján arra érdemes, akinek a jelölés időpontjában: 

a) a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  

b) bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és  

c) megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 1-10. helyezést ért el. 

(2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra 
vonatkozóan kell vizsgálni. 

(3) A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. 

(4) A címmel díszoklevél és 10.000 Ft értékű ajándékutalvány jár.” 

Kulturális és Sport Bizottság véleménye:  

- a tervezet 7. § (4) bekezdése: „(4) E díjjal a kitüntetett személynek vagy közösségnek a 
polgármester oklevelet és nettó 100.000 Ft pénzjutalmat ad át.” 

- a tervezet 9. § (1) bekezdése:  

„(1) A kitüntetés annak a pedagógusnak adható, aki  

a) közalkalmazottként Őrbottyán településen legalább 10 éve magas színvonalú szakmai 
munkát végez és 

b) szakmailag és emberileg feddhetetlen.” 

- a tervezet 10. § (3) bekezdése:  

„ (3) A kitüntetéssel oklevél és  

15 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 50.000 forint pénzjutalom 

c) 25 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 100.000 forint 
pénzjutalom 

jár.” 

- a tervezet 11. § -a:  

„(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, aki kiváló tanulmányi és 
sportteljesítménye alapján arra érdemes, akinek a jelölés időpontjában: 

d) a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  

e) bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és  

f) megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 1-10. helyezést ért el. 

c) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra 
vonatkozóan kell vizsgálni. 

d) A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. 

e) A címmel díszoklevél és 20.000 Ft értékű ajándékutalvány jár.” 
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vélemény e: 

- a tervezet 7. § (3) bekezdése: „Évente 3 db Őrbottyánért Díj adható.” 

- a tervezet 7. § (4) bekezdése: „(4) E díjjal a kitüntetett személynek vagy közösségnek a 
polgármester oklevelet és nettó 40.000 Ft pénzjutalmat ad át.” 

- a tervezet 8. - 9. – 10. §-ait elhagyni javasolja a bizottság.  

- a tervezet 11. §-a: „(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, 
őrbottyáni lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, aki kiváló 
tanulmányi és sportteljesítménye alapján arra érdemes, akinek a jelölés időpontjában: 

a) a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  

b) bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és  

c) megyei versenyen 1-3. helyezést vagy országos versenyen 1-10. helyezést ért el. 

(2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra 
vonatkozóan kell vizsgálni. 

(3) A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. 

(4) A címmel díszoklevél és 10.000 Ft értékű ajándékutalvány jár.” 

Ügyrendi Bizottság véleménye: 

- a tervezet 7. § (4) bekezdése: „(4) E díjjal a kitüntetett személynek vagy közösségnek a 
polgármester oklevelet és nettó 40.000 Ft pénzjutalmat ad át.” 

- a tervezet 9. § (1) bekezdése:  

„(1) A kitüntetés annak a pedagógusnak adható, aki  

a)közalkalmazottként Őrbottyán településen legalább 10 éve magas színvonalú szakmai 
munkát végez és 

b) szakmailag és emberileg feddhetetlen.” 

- a tervezet 10. § (3) bekezdése:  

„ (3) A kitüntetéssel oklevél és  

a) 15 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 50.000 forint pénzjutalom 

b) 25 éves – az (1) bekezdésben meghatározott - jogviszony után nettó 100.000 forint 
pénzjutalom 

jár.” 

- a tervezet 11. § -a:  

„(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, aki kiváló tanulmányi és 
sportteljesítménye alapján arra érdemes, akinek a jelölés időpontjában: 

a)a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  

b)bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és  

c)megyei versenyen 1-3. helyezést vagy országos versenyen 1-10. helyezést ért el. 

(2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra 
vonatkozóan kell vizsgálni. 

(3)  A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. 

(4) A címmel díszoklevél és 10.000 Ft értékű ajándékutalvány jár.” 
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6. RENDELET TERVEZET 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §  (1)-(2) bekezdése alapján 

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletalkotás társadalmi hatása pozitív, a település közösségi életét erősíti, gazdasági hatása 
nincsen. 
 
Környezeti, egészségi következményei: 
A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet elfogadásának a jelenlegihez képest adminisztratív terheket növelő hatása nincsen. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkot ás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet megalkotása nem kötelező, a település közösségi életét erősítheti. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szerv ezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, feltételei biztosítottak, a kitüntetések 
pénzügyi fedezetét az önkormányzat költségvetésben biztosítani szükséges.  
 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
…./2016. (I. …) önkormányzati rendelete 

a kitüntet ő címek, díjak alapításáról és adományozásának rendj éről 
 
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 

1. Általános rendelkezések, eljárási szabályok 
1. § 

 
(1) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címek és 

díjak alapításával és adományozásával kívánja kifejezni elismerését a település azon 
közösségeinek és polgárainak, akik a település fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, 
értékeinek megőrzésében, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási és 
sportéletében, valamint a település közéletében való közreműködésükkel maradandót alkottak, 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak vagy a köz szolgálatában végzett tevékenységükkel 
szolgálták Őrbottyánt. 

 
(2) Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított díjak és elismerő címek 

(továbbiakban: kitüntetések):  
a) Őrbottyán Város Díszpolgára cím,  
b) Őrbottyánért Díj, 
c) Őrbottyán Közszolgálatáért Díj, 
c) Pedagógus Díszoklevél, 
d) Nyugdíjba vonulási Emléklap, 
e) Jó tanuló és jó sportoló Díj. 

 
2. § 

 
(1) Az e rendeletben adományozható címek adományozásával kapcsolatban javaslattételi jog illet meg 

minden őrbottyáni lakóhellyel vagy bejegyzett székhellyel rendelkező természetes vagy jogi 
személyt. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) az ajánlott személy nevét, lakcímét, vagy 
b) az ajánlott közösség elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét, valamint  
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c) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és 
méltatását.  

(3) A javaslattétel lehetőségére minden év február 28-áig felhívást kell közzétenni az önkormányzat 
honlapján, valamint az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján. 

(4) A javaslatot minden év március 31-ig a polgármesternek kell megküldeni írásban postai úton, az 
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére, vagy elektronikus úton az önkormányzat központi e-
mail címére. A postai és az e-mail címet a felhívásban szerepeltetni kell. 

(5) A javaslatok értékelését az e célra létrehozott és a polgármester elnökletével működő 
munkacsoport végzi (továbbiakban: Értékelő Munkacsoport), amelynek további tagjai az 
alpolgármester, valamint a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei.  
 

2. A címek adományozása 
3. § 

 
(1) A kitüntetések adományozására a Képviselő-testület jogosult, amely az adományozásról 

minősített többséggel elfogadott határozattal dönt. 
(2) A kitüntetéseket minden évben a Harangok napja rendezvényen ünnepélyes keretek között a 

polgármester adja át. 
(3) Az adományozásról okiratot kell készíteni, melyet a polgármester ír alá.  
(4) Az Őrbottyán Város Díszpolgára Díj és az Őrbottyánért Díj posztumusz is adományozható. 
(5) Posztumusz adományozás esetében a kitüntetésekkel járó oklevelet, jutalmat, tárgyat az elhunyt 

túlélő házastársának vagy gyermekeinek kell átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa 
vagy gyermeke, akkor közeli hozzátartozói vehetik át az elismerésekkel járó tárgyakat. Közeli 
hozzátartózok hiányában a tárgyakat Őrbottyán Város I. számú Művelődési Házában és 
Könyvtárában kell az elismeréshez méltó, megfelelő tárolási körülmények között elhelyezni. 

(6) Az Önkormányzat javaslattétel nélkül, képviselő-testületi döntéssel az Önkormányzat saját 
halottjának nyilváníthatja azt, akit arra érdemesnek tart, és eltemettetéséről az Önkormányzat 
által fenntartott köztemetőben gondoskodik. 

 
4. § 

 
(1) A kitüntetésekkel járó oklevelek, jutalom és a tárgyak előállításával kapcsolatos költségek 

fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 
(2) A kitüntetett személyekről és szervezetekről nyilvántartást kell vezetni. 
(3) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett személy vagy szervezet: 

a) nevét, 
b) lakcímét vagy székhelyét, 
c) fényképét, 
d) az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet, 
e) az adományozás időpontját és  
f) a kitüntetés visszavonása esetén annak okát. 

 
3. A címek visszavonása 

5. § 
 
(1) A címet meg lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné vált. 
(2) Jelen rendelet alkalmazásában érdemtelenné váltnak természetes személy vonatkozásában azt 

lehet tekinteni, akit a bíróság jogerősen letöltendő szabadságvesztésre és a közügyektől való 
eltiltásra ítélt. Nem természetes személy vonatkozásában érdemtelennek azt lehet tekinteni, 
amelynek a vonatkozó nyilvántartásból való törlését jogszabálysértő működés okán, az illetékes 
bíróság jogerősen elrendelte. 

(3) A kitüntetés visszavonását a Képviselő-testület az Értékelő Munkacsoport előterjesztésére 
határozattal rendeli el. 

 
4. Őrbottyán Város Díszpolgára cím 

6. § 
 
(1) Az Őrbottyán Város Díszpolgára cím magyar vagy külföldi állampolgárnak adható azzal, hogy 

külföldi állampolgárnak a Képviselő-testület öt éves megbízatása alatt csak egyszer adományozható 



6 

a díszpolgári cím. Ha a díszpolgári cím adományozása nem magyar állampolgár részére történik, 
a díszpolgári oklevelet a díszpolgár anyanyelvére le kell fordítani. 

(2) Díszpolgári címből évente legfeljebb 1 db kitüntetés adható. 
(3) E címmel kitüntetett személynek a polgármester oklevelet és a település címerével ellátott, 1,5x1 cm 

méretű ovális arany pecsétgyűrűt ad át. 
(4) Őrbottyán díszpolgára a település lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért erre való 

különös tekintettel: 
a) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívót kap, 
b) a települést képviselő delegáció résztvevőjéül felkérhető, 
c) elhalálozásakor – családja kívánságára – ingyenes sírhely illeti meg a településen. 

 
5. Őrbottyánért Díj 

7. § 
 
(1) Az Őrbottyánért Díj azon természetes személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy akik 

Őrbottyánért maradandót alkottak, illetve kiemelkedő tevékenységet végeztek. 
(2) A kitüntetést egy személy vagy közösség csak egyszer kaphatja meg.  
(3) Évente 1 db Őrbottyánért Díj adható. 
(4) E díjjal a kitüntetett személynek vagy közösségnek a polgármester oklevelet és nettó 30.000 Ft 

pénzjutalmat ad át. 
 

6. Őrbottyán Közszolgálatáért Díj 
8. § 

 
(1) A kitüntetés annak a természetes személynek adható, aki 

a) a köz szolgálatában – a foglalkoztatási jogviszony jellegétől függetlenül – Őrbottyán 
településen legalább 10 éve magas színvonalú szakmai munkát végez, 

b) szakmailag és emberileg feddhetetlen. 
(2) A kitüntetést egy személy életében csak egyszer kaphatja meg. 
(3) Évente 1 Őrbottyán Közszolgálatáért Díj adományozható.  
(4) A kitüntetéssel oklevél és nettó 40.000 forint pénzjutalom jár. 

 
7. Pedagógus Díszoklevél 

9. § 
 

(1) A kitüntetés annak a pedagógusnak adható, aki  
a)közalkalmazottként Őrbottyán településen legalább 15 éve magas színvonalú szakmai 
munkát végez és 
b)szakmailag és emberileg feddhetetlen. 

(2) A kitüntetést egy személy életében csak egyszer kaphatja meg. 
(3) Évente 2 Pedagógus Díszoklevél adományozható.  
(4) A kitüntetéssel oklevél és nettó 40.000 forint pénzjutalom jár. 

 
8. Nyugdíjba vonulási Emléklap 

10. § 
 

(1) A Nyugdíjba vonulási Emléklap annak a természetes személynek adományozható, akinek 
foglalkoztatási jogviszonya, annak jellegétől függetlenül – legalább 15 éves jogviszony után – az 
Önkormányzat intézményénél nyugdíjazással szűnik meg. 

(2) Az elismerésre az adott intézményvezető tehet javaslatot. 
(3) A kitüntetéssel oklevél és nettó 30.000 forint pénzjutalom jár. 
 

9. Jó tanuló és jó sportoló Díj 
11. § 

 
(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező természetes személynek adható, akinek a jelölés időpontjában a tanulói vagy hallgatói 
jogviszonya fennáll és kiváló tanulmányi és sportteljesítménye alapján arra érdemes. 
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(2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra 
vonatkozóan kell vizsgálni. 
(3) A címmel díszoklevél és 10.000 Ft értékű ajándékutalvány jár. 
 

10. Záró rendelkezések 
 

12. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) 2016. évben a javaslattétel határideje 2016. április 30. 
(3) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata által adományozható elismerésekről szóló 
11/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete. 

 
Részletes indokolás 

 
1-2. §-okhoz 

 
A § meghatározza a rendelet célját, felsorolja a megalapítandó és adományozható kitüntetések fajtáit, 
megfogalmazza az adományozás lehetséges indokait. Meghatározza a javaslattételi joggal 
rendelkezők körét és a javaslattétel eljárási szabályait. 
 

3-5. §-okhoz 
 

A § rendelkezik a kitüntetések adományozásának és átadásának szabályairól és a kitüntetettek 
nyilvántartásáról. Az 5. § szabályozza a címek visszavonásának eseteit. 

 
6. §-hoz 

 
A § az Őrbottyán Város Díszpolgára cím adományozásának szabályait tartalmazza. 

 
7. §-hoz 
 

A § az Őrbottyánért Díj cím adományozásának szabályait tartalmazza. 
 

8. §-hoz 
 

A § az Őrbottyán Közszolgálatáért Díj cím adományozásának szabályait tartalmazza. 
 

9. §-hoz 
 

A § a Pedagógus Díszoklevél adományozásának szabályait tartalmazza. 
 

10. §-hoz 
 

A § a Nyugdíjba vonulási Emléklap adományozásának szabályait tartalmazza. . 
 

11. §-hoz 
 

A § A Jó tanuló ésjó sportoló Díj adományozásának szabályait tartalmazza. 
 

12. §-hoz 
 

A záró rendelkezések a rendelet hatályba léptetésére vonatkozó szabályt, továbbá a hatályon kívül 
helyező rendelkezéseket tartalmazza. 
 

 
Őrbottyán, 2016. január 12. 
 
 



8 

 
HATÁROZATOK 

A képvisel ő-testület 6 igen, 1 ellen szavazattal, 2 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  12/2016. (I. 27.) számú határozata az 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezetéből az Őrbottyán Közszolgálatáért Díjról szóló 8. §-t elhagyja. 

 

A képvisel ő-testület 6 igen, 1 ellen szavazattal, 2 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  13/2016. (I. 27.) számú határozata az 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezetéből a Pedagógus Díszoklevélről szóló 9. §-t elhagyja. 

 

A képvisel ő-testület 3 igen, 3 ellen szavazattal, 3 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  14/2016. (I. 27.) számú határozata az 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezetéből a Nyugdíjba vonulási Emléklapról szóló 10-es §-t elhagyását nem fogadta el. 

 

A képvisel ő-testület 7 igen, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 15/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 7. § (3) bekezdését: „Évente 3 db Őrbottyánért Díj adható.” szöveggel fogadja el. 

 

A képvisel ő-testület 3 igen, 5 ellen szavazattal, 1 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 16/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 7. § (4) bekezdésében a pénzjutalom összegének 100.000 Ft-ra emelését nem fogadta el.  
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A képvisel ő-testület 8 igen, 1 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 17/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 7. § (4) bekezdésében a pénzjutalom összegét 40.000 Ft-ban határozza meg. 

 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 1 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 18/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot mely szerint az adományozható 
elismerésekről szóló rendelet-tervezet 10. § (1) bekezdésében a „természetes személynek” szövegrész 
„személynek” szövegre módosul és kiegészül a „kiváló szakmai teljesítmény” szövegrésszel, elfogadja. 

 

A képvisel ő-testület 3 igen, 4 ellen szavazattal, 2 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 19/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 10. § (3) bekezdésében a javaslatot, hogy 25 év jogviszony után 100.000 Ft pénzjutalom járjon – 
nem fogadta el. 

 

A képvisel ő-testület 4 igen, 2 ellen szavazattal, 3 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 20/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 10. § (3) bekezdésében a javaslatot, hogy 15 év jogviszony után 50.000 Ft pénzjutalom járjon – 
nem fogadta el. 

 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 21/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 11. §-át az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 

„(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, aki kiváló tanulmányi és 
sportteljesítménye alapján arra érdemes, akinek a jelölés időpontjában: 

a. a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,  
b. bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és  
c. megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 1-10. helyezést ért el. 
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2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra 
vonatkozóan kell vizsgálni. 
3) A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni.” 

 

A képvisel ő-testület 2 igen, 7 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 22/2016. (I. 27.) számú határozata az  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az adományozható elismerésekr ől 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adományozható elismerésekről szóló rendelet-
tervezet 11. § (3) bekezdésében a 20.000 Ft értékű ajándékutalványra vonatkozó javaslatot nem fogadta 
el.  

 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 4/2016. (I. 29.) önkormányzati rendel ete 
a kitüntet ő címek, díjak alapításáról és adományozásának rendj éről. 

 


