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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a 

Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról szóló 8/2012. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A szabályozás lehetővé teszi, hogy valamennyi újpesti tanuló a köznevelési 

intézménye működési helyére és fenntartójára tekintet nélkül – az egyéb feltételek 
fennállása esetében – azonos eséllyel részesülhessen elismerésben. A szabályozás 
ugyanakkor erősíti a tanulók újpesti kötődését. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A jogszabályalkotást a rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok és az a) 

pontban írt indokok teszik szükségessé. 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a 

Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi 
többletkiadással nem jár. 
 
 
Újpest, 2013. május 13. 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló 
Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról szóló 8/2012. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2013. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló 

Diákközösségi Munkáért Díjakról szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi 
Munkáért Díjakról szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Újpest Kiváló Tanulója Díj annak az általános- vagy középiskolai tanulónak 
adományozható, aki  
   a) az adományozás évében január 1-je és az adományozásra tett javaslat 

előterjesztésének időpontja között folyamatosan bejelentett állandó 
lakóhellyel rendelkezik Újpesten, és 

   b) tanulmányi évei alatt folyamatos erőfeszítést igénylő munkával kitűnő vagy 
jeles tanulmányi eredményt ért el, és 

   c) kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával 
dicsőséget szerzett Újpestnek vagy iskolájának.” 

 
2. §. 

 
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § Az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj annak az általános- vagy középiskolai 
tanulónak adományozható, aki 
   a) az adományozás évében január 1-je és az adományozásra tett javaslat 

előterjesztésének időpontja között folyamatosan bejelentett állandó 
lakóhellyel rendelkezik Újpesten, és 

   b) kiemelkedő sportteljesítményével dicsőséget szerzett Újpestnek vagy 
iskolájának, és 

   c) magatartásával, tanulmányi és sportteljesítményével jelentős mértékben 
példát mutat diáktársainak.” 

 
3. §. 

 
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § A Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj annak az általános- vagy középiskolai 
tanulónak adományozható, aki  
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   a) az adományozás évében január 1-je és az adományozásra tett javaslat 
előterjesztésének időpontja között folyamatosan bejelentett állandó 
lakóhellyel rendelkezik Újpesten, és 

   b) meghatározó szerepet tölt be a diákéletben, és 
   c) magatartása és szorgalma példaértékű a diáktársak számára, és 
   d) legalább két éve folyamatosan részt vesz az iskolai diákközösség 

szervezésében, munkájában.” 
 

4. § 
 
Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. § (1) A Díjak adományozására bárki tehet javaslatot.  
(2) A javaslathoz valamennyi Díj esetében mellékelni kell – amennyiben nem ő a 
javaslattevő – a tanuló köznevelési intézménye vezetőjének ajánlatát. Az Újpest 
Kiváló Diáksportolója Díj esetében a javaslathoz mellékelni kell továbbá – 
amennyiben nem ő a javaslattevő – a tanuló sportszervezete vezetőjének 
(képviselőjének) ajánlását. A javaslatokhoz más ajánlások is csatolhatóak. 
(3) A javaslatban meg kell jelölni: 
   a) a Díjra javasolt tanuló nevét, lakcímét, iskoláját, 
   b) a javaslat indokait, a díjazás alapjául szolgáló érdemeket. 
(4) A köznevelési intézmény vezetője a javaslatához (ajánlásához) csatolja a tanuló 
tanulmányi eredményéről kiállított igazolást. 
(5) A javaslatokat minden évben, március hónapban lehet megtenni. A javaslattétel 
lehetőségére az érintettek figyelmét az Önkormányzat honlapján és a helyi sajtóban 
fel kell hívni.” 
 

5. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

  (2) E rendelet előírásait első alkalommal a 2014-ben adományozott Díjak 
vonatkozásában kell alkalmazni. 

 
 
 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
A jelenleg hatályos rendelet a díjak adományozása feltételeként azt írja elő, hogy a 
díjazott Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója legyen. Ugyanakkor 
az újpesti illetőség nem szerepel az adományozási feltételek között.  
A módosítás kiszélesíti azon tanulók körét, akik elismerésben részesíthetőek, mert 
már nem írja elő az iskola Újpesten való működését, mint adományozási feltételt. A 
módosítás alapján az egyéb feltételek fennállása esetében bármelyik újpesti tanuló 
– a köznevelési intézmény működési helyétől és fenntartójától függetlenül – 
elismerésben részesíthető. Ugyanakkor az újpesti lakóhely előírása hozzájárulhat az 
újpesti kötődés erősítéséhez is.  
A fenti módosítások szükségessé teszik a rendelet egyes eljárási rendelkezéseinek a 
módosítását is. Így szükséges a díjazottakra való javaslattételi szabályok 
felülvizsgálata. 
 
 
 
 
 


