Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A SZAKÁLY MÁTYÁS PEDAGÓGUS EMLÉKÉREM ALAPÍTÁSÁRÓL
ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ
a 27/2008. (IV.29.) és a 26/2011. (VI.24.)
önkormányzati rendeletek által módosított

6/2005. (I.26.) rendelete
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Budaörs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Szakály Mátyás Emlékérem
1. §
(1)

(2) 1

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott
kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként Szakály Mátyás
Pedagógus Emlékérmet (a továbbiakban: Emlékérem) alapít.
Az Emlékérem adományozható
a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedő
tevékenységet végzett,
b) annak a pedagógusnak, aki
- folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az
intézmény sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,
- munkájával intézményének, Budaörs Városnak elismerést szerzett;
- példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;
- legalább
10
évet
budaörsi
nevelési-oktatási
intézményben
pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

(3) 2

E rendelet alkalmazásában pedagógusként a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 1. sz. melléklet, Harmadik rész I. B) pontban felsorolt
munkakörökben dolgozókat kell érteni.

2. §
(1) Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori
minimálbér ötszöröse illeti meg.
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A 26/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2011. július elsejétől.
A 26/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a által kiegészítve. Hatályos 2011. július elsejétől.

(2) 3 Az emlékérem kör alakú és bronzból készül.
(3)

Évente négy Emlékérem adományozható az arra érdemes budaörsi
pedagógusnak, függetlenül attól, hogy óvodában, általános iskolában,
gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanít.
Az Emlékérem adományozásának rendje
3. §

(1) Az emlékérem odaítélésére írásban, indokolással ellátva javaslatot tehetnek az
oktatási intézmények vezetői, tantestületei úgy, hogy az indokolással a
nevelőtestület legalább 51 %-a egyet ért. A javaslatot minden év március 31.
napjáig kell Budaörs Város Polgármesteréhez benyújtani.
(2) 4 Az Emlékérem odaítélését megelőző eljárás lefolytatása a Közoktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: KMISB) hatásköre.
(3) 5 A KMISB az (1) bekezdésben meghatározottak írásbeli javaslatait véleményezi
és alakítja ki javaslatát, amelyet a Képviselő-testület elé terjeszt.
(4) Az Emlékérmet ünnepi Képviselő-testületi ülésen adja át a polgármester.
Az Emlékérem visszavonása
4. §
(1) Az Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra
méltatlanná válik.
(2) A visszavonás módjára az adományozásra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
Egyéb rendelkezések
5. §
(1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást
vezet.
(2) Az Emlékérem költségei és a jutalom összegének fedezetét a Képviselő-testület
éves költségvetésében biztosítja.
Záró rendelkezések
6. §
(1)
3

Jelen rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.

A 27/2008. (IV.29.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2008. május elsejétől.
A 26/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos 2011. július elsejétől.
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(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budaörs Város Önkormányzata a
Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 3/1993. (III. 25.) ÖKT. sz. rendelet és az azt módosító 26/1993.
(X. 4.) ÖKT. sz., 11/1994. (V. 20.) ÖKT. sz., 12/1996. (IV. 12.) ÖKT. sz., 12/1998.
(V. 11.) ÖKT. sz. és a 9/2003. (III. 07.) ÖKT. sz. rendelet hatályát veszti.
Budaörs, 2005. január 21.
Wittinghoff Tamás
Tevanné dr. Südi Annamária
polgármester
jegyző
A 6/2005.(I.26.) ÖKT. rendelet 2005. január 26-án a Polgármesteri Hivatal (Budaörs,
Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
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