Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és tanáraik elismeréséről
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ 15. pontjában, 42. § 3. pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.2. pont 4.2.1. alpontjában meghatározott
véleményezési jogkörében eljáró Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri
a) 1 az „Év Diákja – Baja” kitüntető díj alapításával – fenntartótól és lakóhelytől függetlenül – Baja Város
Önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott középfokú iskolákban tanulói
jogviszonnyal rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményt elérő, a kultúra és a közösségi élet területén
hosszú időn át példaértékű és meghatározó teljesítményt nyújtó diákok érdemeit,
b) az „Országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményért” elismerés alapításával – fenntartótól és
lakóhelytől függetlenül – Baja Város Önkormányzat illetékességi területén lévő, az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)-g)
pontjaiban meghatározott köznevelési intézményekben (a továbbiakban: iskola) tanulói jogviszonnyal
rendelkező, az iskola bajai feladatellátási helyén tanuló, országos tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezést
elért diákok eredményeit az adott tanévre vonatkozóan,
c) a „Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért” elismerés alapításával a b) pontban meghatározott tanulók
eredményei elérésében leginkább segítő felkészítő tanárok munkáját.
2. Az adományozás, elismerés feltételei
2. §
(1) 2 Az „Év Diákja-Baja” kitüntető díj annak adományozható, aki
a) az adott tanulmányi szakaszban
aa) Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyen (SZÉTV),
ab) Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV),
ac) Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (SZKTV),
ad) Szakiskolai Tanulók Közismereti Tanulmányi Versenyén,
ae) bármely egyéb, a b) pont hatálya alá nem tartozó országos vagy nemzetközi tanulmányi,
tudományos, művészeti vagy szakmai versenyen
1-3. vagy azzal legalább egyenértékű helyezést ért el, amennyiben a (2) bekezdés a)-c) pontban
foglaltak valamelyikének is megfelel,
b) az adott tanulmányi szakaszban az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) 1-10. helyezést
ért el, amennyiben a (2) bekezdés a)-c) pontban foglaltak valamelyikének is megfelel.
(2) Az „Év Diákja-Baja” kitüntető díj adományozásának (1) bekezdésben foglaltakon felül feltétele, hogy e tanuló:
a) tanulmányi évei alatt kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el, vagy kiemelkedő tanulmányi
eredményével, példamutató magatartásával iskolája hírnevét öregbítette, vagy
b) tanulmányi eredménye az adott tanulmányi szakaszban legalább jó, magatartása pedig példamutató, vagy
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c) hosszú időn át olyan, társadalmilag hasznos, az adott közösség számárára példaértékű és meghatározó
munkát végzett, amellyel az iskolai és a városi közösségek érdekét és javát szolgálja.
3. §
„Országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményért” elismerésben részesül az 1. § b) pontban
meghatározott iskola bajai feladatellátási helyén tanuló azon tanulója, és a tanulmányi versenyen csapatban részt
vevő tanuló, aki országos tanulmányi versenyen 1-3. helyezést ért el.
4. §
A „Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért” elismerés az 1. § c) pont szerinti tanárnak adható.
3. Az adományozás, elismerés rendje
5. §
(1) Az „Év Diákja – Baja” kitüntető díjra az 1. § a) pont szerinti középfokú iskolák igazgatói tehetnek javaslatot. A
javaslatban meg kell jelölni a díjra javasolt tanuló nevét, lakcímét, az középfokú iskolát, amellyel a javasolt diák
tanulói jogviszonyban áll, a javaslat indokait, a díjazás alapjául szolgáló érdemeit.
(2) A javaslatokat az „Év Diákja – Baja” kitüntető díjra minden évben április 26. napjáig írásban lehet benyújtani Baja
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: KISB)
elnökénél.
(3) Az „Év Diákja – Baja” kitüntető díj odaítéléséről, adományozásáról a beérkezett javaslatok alapján átruházott
hatáskörben a KISB, a KISB elnökének előterjesztésében, az 1. § a) pont szerinti középfokú iskolák igazgatói
együttes véleményének birtokában dönt.
(4) A KISB elnöke a (4) bekezdés szerinti döntésről írásban, haladéktalanul tájékoztatja Baja Város Polgármesterét (a
továbbiakban: polgármester).
(5) Az „Év Diákja – Baja” kitüntető díj az 1. § a) pont szerinti középfokú iskolák által szervezett ballagási ünnepség
alkalmával kerül átadásra. A díjat a polgármester vagy az általa megbízott személy adja át.
(6) Az „Év Diákja – Baja” kitüntető díj évente legfeljebb tíz tanuló részére adományozható.
6. §
(1) Az „Országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményért” elismerésre jogosult helyezést elérő tanulók
adatairól, azaz
a) az iskola nevéről, amellyel a megnevezett diák tanulói jogviszonyban áll,
b) tanulmányi versenyen részt vevő tanuló nevéről,
c) a tanulmányi verseny pontos megnevezéséről,
d) a tanulmányi verseny időpontjáról,
e) versenyen elért helyezésről,
az iskola igazgatója minden év május 31. napjáig írásban tájékoztatja a polgármestert.
(2) A javaslathoz mellékelni kell az elért eredményt bizonyító elismerés, oklevél másolatát.
(3) „Országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményért” elismerésben részesül minden tanuló, aki a
rendelet 3. §-ban foglalt feltételnek megfelel, és akit az iskola igazgatója az (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint megjelölt.
(4) Az „Országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményért” elismerés legkésőbb a tanév utolsó hetében a
Bajai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) dísztermében egy alkalommal megrendezésre kerülő
ünnepség alkalmával kerül átadásra. A díjat a polgármester vagy az általa megbízott személy adja át.
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7. §
(1) A „Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért” elismerésre az 1. § b) pont szerinti iskola igazgatója, tehet
javaslatot.
(2) A javaslatban meg kell jelölni
a) az elismerésre javasolt tanár nevét,
b) iskola nevét, amelynek a tanulóját felkészítette,
c) a javasolt tanár által felkészített tanuló nevét,
d) a tanulmányi verseny pontos megnevezését,
e) a tanulmányi verseny időpontját,
f) felkészített tanuló versenyen elért helyezését,
g) a javaslat indokait, a elismerés alapjául szolgáló érdemeit.
(3) A „Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért” elismerésre a javaslatokat minden évben május 31. napjáig írásban
nyújthatja be az iskola igazgatója a polgármesterhez. Az iskola igazgatója legfeljebb kettő felkészítő tanár
elismerésére tehet javaslatot iskolánként, akkor is, ha az iskola több különböző típusú köznevelési intézmény
feladatait is ellátja.
(4) A „Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért” elismerés átadásra a 6. § (4) bekezdése szerinti ünnepségen kerül
sor.
(5) A „Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért” elismerés iskolánként, legfeljebb kettő felkészítő tanár részére
adományozható, akkor is, ha az iskola több különböző típusú köznevelési intézmény feladatait is ellátja.
4. A kitüntető díjjal, és elismeréssel járó juttatások
8. §
(1) Az „Év Diákja-Baja” díjazottak bronzból készült, az „Év Diákja – Baja” feliratú, 8,5 cm átmérőjű, kör alakú,
domborművel díszített emlékplakettet, nettó húszezer forint pénzjutalmat és díszoklevelet kapnak.
(2) A „Országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményért” elismerésben részesülő tanulók nettó tízezer
forint pénzjutalmat és díszoklevelet kapnak.
(3) A „Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért” elismerésben részesülő felkészítő tanárok nettó harmincezer forint
pénzjutalmat és díszoklevelet kapnak.
(4) Az (1)–(3) bekezdésében meghatározott díszoklevél tartalmazza Baja Város Önkormányzat címerét, a díjazott,
elismerésben részesülő tanuló, vagy felkészítő tanár nevét, a kitüntető díj, elismerés adományozásának tényét, az
adományozás évét és a kitüntető díj adományozásról szóló KISB határozat megjelölését, valamint a polgármester
aláírását és pecsétjét.
(5) A díjban, elismerésben részesülőkről a hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) a díjazott, elismerésben részesülő tanuló, nevét, születési helyét és idejét, az elismerésben részesülő felkészítő
tanár nevét,
b) az adományozás, elismerés indokát, az odaítélésről szóló KISB határozat számát,
c) az átadás időpontját.
5. Záró rendelkezések
9. §
(1) Az „Év Diákja-Baja” kitüntető díj adományozásával, valamint az „Országos tanulmányi versenyen elért kimagasló
eredmény” és „Kiemelkedő versenyfelkészítő munka” elismerésével járó előkészítő és szervezési feladatokat a
hivatal látja el.
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(2) A kitüntető díjjal, és az elismeréssel járó pénzjutalom kifizetéséhez szükséges előirányzatot Baja Város
Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyévi költségvetésében biztosítja.
10. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §
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A 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő diákok „Év Diákja” kitüntető díjra történő jelölésre vonatkozó, 5. §
(1) bekezdésben meghatározott igazgatói javaslattétel végső határideje 2016. évben 2016. április 27. 15:00 óra, e
javaslatok esetén az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a középfokú iskolák igazgatóinak együttes véleményezése
a KISB döntése előtt nem kötelező.

Fercsák Róbert
polgármester

Záradék:
E rendelet 2016. április 4. napján kihirdetésre került.
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dr. Papp Zoltán
jegyző

dr. Papp Zoltán
jegyző
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