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Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete 

a kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2019.( III.29.) Ör. 

számú rendelet módosításáról 

Telki község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

(1) A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2019 (III.29.) 

önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Havas Ferenc díj adományozható annak a pedagógusnak, aki a pedagógus feladat- és hatáskörébe 

tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett tartósan kiemelkedő, magas színvonalú szakmai 

tevékenységet végez a Pipacsvirág Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 

(továbbiakban: Iskola) és a Telki Zöldmanó Óvodában (továbbiakban: Óvoda), továbbá annak a 

nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörben dolgozó (iskolai és óvodai pedagógiai 

asszisztens, iskola-, óvodatitkár illetve óvodai dajka) munkavállalónak, aki tartósan kimagasló 

szakmai munkájával nagymértékben hozzájárul a minőségi oktató-nevelőmunka megvalósításához. 

A képviselő-testület ezzel a díjjal kívánja kifejezni szakmai és erkölcsi megbecsülését és tiszteletét a 

díjazottaknak, és egyben megköszönni kimagasló munkájukat, példaként emelni őket az Iskola és 

Óvoda dolgozói, tanulói, gyermekei, a szülők illetve Telki lakói körében. 

(2) A díj minden tanévben egy olyan pedagógusnak, illetve nevelő-oktató munkát közvetlen segítő 

(NOKS) munkavállalónak adományozható, aki az adott és az azt megelőző 5 tanévben az Iskolában, 

az Óvodában részt vett az intézmény nevelő-oktató munkájában és aki munkássága során, a 

gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, 

tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással, hosszú időn át 

tevékenykedett, aki oktató-nevelő munkája során, életpályájával kifejezte elkötelezettségét a 

pedagógus élethivatás, a minőségi nevelő-oktatómunka segítése mellett. Ennek keretében különös 

értékelési szempont: A kollégák és az iskola-, illetve óvodavezetés által elismert kimagasló szakmai 

munka, magas színvonalú felkészültség; Példamutató munkafegyelem; Az Iskola, az Óvoda céljaival, 

pedagógiai programjával való azonosulás, annak megvalósításában való aktív részvétel; Innovatív, 

nagyfokú pedagógiai/szakmai önállóság; Az intézmény közösségteremtő tevékenységeiben azok 

szervezésében, koordinálásában, lebonyolításában való aktív részvétel; Aktívan és példamutatóan 

részt vesz Telki közösségi életében.” 

(2) A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2019 (III.29.) 

önkormányzati rendelet 8. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) A díjjal járó pénzjutalom összege 2022. évben 100.000 Ft. 2023. évtől a pénzjutalom összegét 

Telki község mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza. 

(7) A díjból évente 1 db adományozható. 
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(8) A díszoklevél és emlékérem átadására a Pedagógus nap alkalmával kerül sor.” 

2. § 

A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2019 (III.29.) 

önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Telki Díszpolgára cím, Telkiért Érdemérem kitüntetés, Telki Ifjúsági díj és a Telki 

Egészségügyi Díj adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a Képviselő-

testület állandó bizottságai, a település civil szervezetei, továbbá a település lakosainak egyéb 

közösségei (minimum 10 fő ajánlásával ) tehetnek javaslatot részletes indokolással ellátott írásos 

formában. 

(2) A Havas Ferenc díjra jelöltet javasolhat az Iskola tantestületének, az Óvoda nevelőtestületének, 

vagy az intézményben nevelő-oktató munkát segítő munkakörben dolgozók bármely tagja, az Iskola, 

az Óvoda szakmai szervezete (munkaközösség), KT, Szakszervezet, korábbi díjazott és a képviselő-

testület. Az Iskola tantestületének, az Óvoda nevelőtestületének vagy az intézményben nevelő-oktató 

munkát segítő munkakörben dolgozók bármely tagja, az Iskola, az Óvoda szakmai szervezete 

(munkaközösség), KT, Szakszervezet vagy a korábbi díjazott által javasolt jelöltek támogatásáról az 

Iskolában a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörben, illetve az Óvodában 

a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörben dolgozók titkos szavazással 

szavaznak. A jelöltekre érkezett szavazatok összesítését és a jelöltek méltatását az Iskola 

igazgatójának, az Óvoda vezetőjének a Képviselő-testület elé kell terjesztenie a döntés 

megalapozásához.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

 

 

 
Deltai Károly                   dr. Lack Mónika     

polgármester                  jegyző  
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Havas Ferenc díj esetében a  ’különös értékelési szempontok’ közül hatálytalan: 'munkájával, 

személyiségével presztízst teremt a maga s ezáltal a tantestület számára' valamint 'tiszteletnek 

örvend a tanulók, szülők és pedagógus társai körében'. 

Havas Ferenc díj esetében a díjazás 2022. évben 100.000.- Ft. A továbbiakban a költségvetési 

rendelet tartalmazza az adott évre megítélhető összeget. 2022-től 1 díjazott lehet.  

A 2. §-hoz  

  

Amennyiben a Havas Ferenc díjra az Iskola tantestületének, az Óvoda nevelőtestületének vagy az 

intézményben nevelő-oktató munkát segítő munkakörben dolgozók bármely tagja, az Iskola, az 

Óvoda szakmai szervezete (munkaközösség), KT, Szakszervezet vagy a korábbi díjazott tesz 

javaslatot, az Iskolában a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörben, 

illetve az Óvodában a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörben 

dolgozók titkos szavazással szavaznak a jelöltekről.  A szavazásról készült összesítés része az 

előterjesztésnek. 

A 3. §-hoz  

Hatályba lépést tartalmazza. 


