
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2010. (IV. 29.) rendelete 

 
„Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért” emlékérem odaítélésérıl 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ f) pontja alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
(1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalapítja „a 

Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért” emlékérmet. 
(2) A „Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért”  emlékéremhez díszoklevél, 

emlékpakett és az adott év költségvetésében meghatározott összegő 
pénzjutalom jár.  

 
2.§ 

 
A „Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért” emlékéremre jogosultak köre: 

 
A „Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért" emlékérem olyan Budakeszin 
tevékenykedı személynek, illetve közösségnek javasolható, aki(k): 
a) kiemelkedı szervezıi munkát végez a város kulturális életének 

felvirágoztatásában, életmővével Budakeszi város közmővelıdését gazdagítja, 
b) a mővészeti élet területén jelentıs alkotói eredményeket ért el, 
c) kiemelkedı, magas színvonalú pedagógiai tevékenységet végez az iskolai és 

iskolán kívüli nevelés, oktatás és tanügyigazgatás területén, valamint 
publikációit, kutatásait, gyakorlati munkáját, helyi, megyei vagy országos 
szinten is elismerik, 

d) a város történelméhez, kultúrájához híven ápolja annak hagyományait, 
törekedik annak átadására, munkájával helyi és országos szinten is sikereket ér 
el, 

e) a közéletben, különbözı civil és egyházi szervezetekben, társadalmi, 
érdekképviseleti szervekben, polgármesteri hivatalban, önkormányzati 
testületben, bizottságban végzett tevékenységével hozzájárul Budakeszi 
szellemi gyarapodásához. 

 
3.§ 

A „Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért” emlékéremre vonatkozó 
szabályok 

 
(1) A Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért Emlékérem magyar és külföldi 

állampolgárnak, továbbá posztumusz is adományozható. 
(2) A „Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért” emlékérem egy évben legfeljebb 

egy személynek, vagy közösségnek adományozható. Az emlékérem 
megosztható két, azonos elbírálást kapott  kitüntetett között. 



(3) A „Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért” emlékérem adományozására 
magánszemélyek, a városban mőködı jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezetek írásban tehetnek – a személy szakmai, közéleti 
tevékenységének leírását - tartalmazó javaslatot minden év május 31. napjáig. A 
javaslattétel lehetıségérıl minden évben közleményt kell megjelentetni 
Budakeszi Város Önkormányzatának közéleti folyóiratában. 

(4) A képviselı-testület a beérkezett javaslatokról tájékoztatást kap. Ezt követıen 
elıterjesztés készül, amelyet a „Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért” 
emlékérem vonatkozásában az illetékes bizottság felterjesztésében az Elnökök 
Tanácsa véleményez. 

(5) Az Elnökök tanácsa véleménye alapján történı Képviselı-testületi döntést 
követıen az önkormányzati elismerést ünnepélyes külsıségek között – 
lehetıség szerint az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen – adja át a 
polgármester és az illetékes szakbizottság elnöke. 

(6) A "Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért" emlékéremben részesülıkrıl a 
jegyzı nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az adományozás idıpontját és a 
kitüntetettek nevét. 

(7) Az emlékérem leírását külön rendelet szabályozza. 
(8) E rendelet alkalmazásában közösségnek kell tekinteni az egyesületeket, a 

klubokat, az önképzı és színjátszó körökben tevékenykedı csoportokat. 
(9) A „Budakeszi Oktatásért és Közmővelıdésért " emlékérem elsı 

adományozására 2011-ben kerülhet sor. 
 

4.§ 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Budakeszi, 2010. április 27. 
 
 
 
 Tagai István Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2010. április 29-én kihirdettem. 
 
 
 
Majorné dr. Stahácz Éva 
jegyzı 
 
 


