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PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSI DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL 

(részlet) 

 

 

A helyi önkormányzatkról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a) pontjában, valamint a 

Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi pedagógus kitüntetési díjak 

megnevezésére és adományozásának rendjére az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A Képviselőtestület által alapított pedagógiai díjak 

 

1. § (1) A "Pedagógiai Érdemekért" elnevezésű díj adományozható azoknak a kerület óvodáiban, általános és 

középiskoláiban, valamint az egyéb oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik tartósan kiemelkedő 

eredményt értek el a gyermekek és tanulók nevelésében-oktatásában, a korszerű pedagógiai módszerek 

kidolgozásában és alkalmazásában, valamint a közoktatás irányításában dolgozóknak. 

(2) Tiszavölgyi István-díj adományozható a kerület középiskoláiban dolgozó pedagógusoknak, hosszú időn át 

tartósan és kiemelkedő színvonalon végzett nevelő-oktató munkáért. 

 

A kitüntetési díjak formája 

 

2. § (1) Az "Pedagógiai Érdemekért" elnevezésű díj művészi kivitelű, 40 mm átmérőjű, 3 mm vastagságú, 

bronzból készült kör alakú plakett. Első oldalán a kerület címere és az Óbuda Önkormányzatától felirat, 

hátoldalán Lórántffy Zsuzsanna mellképe  és a PEDAGÓGIAI ÉRDEMEKÉRT felirat látható. 

(2) A Tiszavölgyi István-díj 40 mm átmérőjű, 3 mm vastagságú, ezüstből készült kör alakú plakett. Első 

oldalán Tiszavölgyi István mellképe, és a „Tiszavölgyi István-díj” felirat, hátoldalán annak az iskolának az 

emblémája, amelyben a díjat elnyerő pedagógus dolgozik, és a díjazott neve látható. 
(3) Elismerő Oklevél adományozható a kerület oktatási intézményeiben legalább 10 éve lelkiismeretes 

munkát végző nem pedagógus közalkalmazottak részére. 

 

Az adományozás rendje 

 

3. § (1) A Pedagógiai Érdemekért díjból évente legfeljebb tizenöt adományozható. 

(2) Óbuda-Békásmegyer polgármestere által alapított Tiszavölgyi István-díjból évente egy adományozható. 

(2a) Az Elismerő Oklevélből évente legfeljebb három adományozható. 

(3) A Pedagógiai Érdemekért díjra és az Elismerő Oklevélre az intézményvezetők, óvodai és iskolai tanár, 

szülő- és diákközösségek, valamint szakmai szervezetek és az önkormányzat képviselői tehetnek javaslatot. 

(4) A beérkezett javaslatokat a Javaslatevő Testület bírálja el és rangsorolja. A Javaslattevő Testület tagjai:  

a) polgármester,  

b) Oktatási és Sport Bizottság elnöke, 

c) a képviselő-testületben mandátummal rendelkező képviselő csoportok által kijelölt egy-egy személy, 

d) Budapest 03. Tankerület igazgatója. 

(5) A Pedagógiai Érdemekért díj és az Elismerő Oklevél adományozásáról a képviselőtestület dönt. 

(6) A Tiszavölgyi István-díj kitüntetésére a középiskolák igazgatói, iskolai közösségei tehetnek javaslatot. A 

kitüntetett személyéről a polgármester dönt. 

(7) A Tiszavölgyi István-díjat, a Pedagógiai Érdemekért díjat és az Elismerő Oklevelet a polgármester adja át 

a Pedagógus Nap alkalmából rendezett ünnepségen. 

 

7. § Ez a rendelet kihirdetésével, 1996. június 1. napjával lép hatályba. 

A kihirdetés a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. 

 

 

 

 

jegyző polgármester 

 


