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Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (X.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi általános iskola tanulóinak adható elismerésekről és adományozásuk 
rendjéről 

 
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörébe, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete a Nagyigmándi Pápay József 
Általános Iskola tanulóit példamutató eredményeik honorálására elismerésekben 
részesíti, az éves költségvetésben meghatározott összeget különít el és e rendelet 
szabályai alapján használ fel.  
 
2.§ (1) Pápay József-díj adományozható a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola 
olyan 8. évfolyamos tanulójának, akinek általános iskolai tanulmányai alatt szorgalma, 
kitartó és kimagasló közösségi munkája, illetve tanulmányi eredménye kiemelkedő, 
példaértékű. 
(2) A díj évente egy alkalommal egyetlen tanulónak ítélhető oda. 
(3) A Pápay József-díj díszoklevélből és tárgyjutalomból áll. A díszoklevél minden 
esetben tartalmazza a „Pápay József-díj” megnevezést. 
(4) A tárgyjutalom értéke minden esetben maximum 50.000,- Ft lehet.  
 
3.§ (1) Polgármesteri dicséret adható a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola 
olyan tanulóinak, akik bármely tudományban, tantárgyban, a felmenő rendszerű 
országos tanulmányi verseny 1-10. helyezettje közé kerül eredményével. 
(2) A díj évente egy alkalommal legfeljebb 5 tanulónak juttatható. 
(3) A Képviselő-testületi kitüntetés díszoklevélből és tárgyjutalomból áll. A 
díszoklevél minden esetben tartalmazza a ,,Polgármesteri Dicséret” megnevezést. 
(4) A tárgyjutalom értéke minden esetben maximum 30.000,- Ft lehet.  
(5) A kitüntetésben részesülő tanulót felkészítő pedagógus Elismerő Oklevélre és a (3) 
bekezdésben meghatározott tárgyjutalomra jogosult. 
 
4.§ (1) Képviselő-testületi Sportdíjban részesülhetnek a Nagyigmándi Pápay József 
Általános Iskola tanulói, amennyiben bármely sportágban felmenő rendszerű, iskolák 
közötti vagy országos szintű diákolimpiai sportági országos bajnokságon 1–10. 
helyezést érnek el. 
(2) A díj odaítélésre a 3.§ (2) bekezdése alkalmazandó. 
(3) A Képviselő-testületi Sportdíj díszoklevélből és tárgyjutalomból áll. A díszoklevél 
minden esetben tartalmazza a ,,Képviselő-testületi Sportdíj” megnevezést. 
(4) A tárgyjutalom értéke megegyezik a 3.§ (3) bekezdésében foglalt összeggel. 
 
5.§ (1) A 2.§-4.§-ban meghatározott elismerésekre vonatkozó kezdeményezéseket 
tehet a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola nevelőtestülete, iskolaszéke, szülői 
munkaközössége, diákönkormányzata, igazgatója és a tanuló osztályfőnöke.  
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(2) A kezdeményezéseket minden év április 30. napjáig az általános iskola 
igazgatójának kell írásban benyújtani, amely tartalmazza a tanuló nevét, személyi 
adatait, a díj megítélésének bővebben kifejtett szöveges indokát az elért 
eredményekkel együtt, valamint a tanuló három pedagógusának egyetértő szöveges 
ajánlását.  
(3) A benyújtott kezdeményezéseket az általános iskola nevelőtestülete megtárgyalja, 
majd az egyes személyekre vonatkozó javaslatokat – támogatásának sorrendjében – 
rangsorolja. 
(4) A kezdeményezések és a kialakított rangsor elfogadásához a nevelőtestület 
egyszerű többséggel hozott szavazati döntése szükséges. 
(5) Az elfogadott és rangsorolt kezdeményezéseket – a Pápay József-díj esetén 
kizárólag egy tanulóra tett javaslatot – az általános iskola igazgatója minden év május 
31. napjáig megküldi a polgármesternek, aki a képviselő-testület elé terjeszti.  
(6) A javaslatnak tartalmaznia kell az 5.§ (2) bekezdésében meghatározott adatokat, 
valamint az előterjesztő álláspontját a tárgyjutalom tekintetében. 
(7) Az elismerések odaítélésről az önkormányzat képviselő-testülete határoz. 
 
6.§ (1) A Pápay József-díjat a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola ballagási 
ünnepségén – az önkormányzat nevében – a polgármester és képviselő-testület 
ifjúsággal, művelődéssel, sporttal foglalkozó bizottságának elnöke adja át.  
(2) A Polgármesteri Dicséretet és a Képviselő-testületi Sportdíjat a Nagyigmándi 
Pápay József Általános Iskola tanévzáró ünnepségén a polgármester és a képviselő-
testület delegált tagja adja át. 
(3) A 2.§-4.§-ban meghatározott elismerésekkel járó díszoklevelet a polgármester és a 
képviselő-testület ifjúsággal, művelődéssel, sporttal foglalkozó bizottságának elnöke 
írja alá.  
(4) A jutalmazott(ak) nevét és elért eredményeit a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell 
hozni.  
 
7.§ (1) A rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011. (V.19.) önkormányzati rendelete. 
 
 

       Hajduné Farkas Erika                                       dr. Füles Zoltán 
                         polgármester                                                     jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. október 24. 
 
 
                                                                                      dr. Füles Zoltán 
                                                                                                jegyző 
 
 


