
59. 
EGYSÉGES SZERKEZET 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

12/2005. (IV. 5.) Ör. sz., az 5/2003. (II. 5.) Ör.sz.,  
a 29/2000. (VII. 01.)Ör. sz. és a 14/1999. (V. 02.) Ör. sz. rendelettel módosított  

 4/1999. (III. 1.) Ör. számú rendelete 
 

az Ifjúsági díj alapításáról és adományozásának rendjérıl 
 
Budakeszi Önkormányzata nagyra becsüli városunk fejlıdésének elısegítésében kimagasló, 
példamutató tevékenységet kifejtı állampolgárok munkáját. Huzamosabb idın át folytatott 
kiemelkedı munkálkodás és cselekedeteik elismerésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6.) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kitüntetı díjat alapít1 
amelynek megszervezése és adományozás rendjének meghatározása céljából a következı 
rendeletet alkotja. 
 

BUDAKESZI IFJÚSÁGI DÍJ 
 

1. § 
 
(1.) Budakeszi Ifjúsági Díj (továbbiakban: Ifjúsági Díj) adományozható 35 éves korig, 

annak a Budakeszi lakosú állampolgárnak vagy csoportnak, aki (akik) kimagasló 
közéleti tevékenységével és tanulmányi, sportbeli életvitelével Budakeszinek és 
korosztályának elismerését kiérdemli és példájával követendı utat mutat kortársai 
számára.1 

(2.) Az Ifjúsági Díj emlékplakett mellé díszoklevél és pénz, illetve tárgyjutalom jár. 
(3.) Az emlékplakett formáját e rendelet 4. §-a tartalmazza.1 
A pénz, illetve a tárgyjutalom mértékét esetenként a képviselı-testület határozza meg. 
 

Az adományozás rendje 
 

2. § 
 
(1.) Az Ifjúsági Díj minden év március 15-én rendezett ünnepélyen kerül átadásra. Évente 

egy díj adományozható. 
(2.) A Képviselı-testület az Ifjúsági Díj odaítélésének elızetes véleményezésére a 

polgármester vezetésével az alpolgármestereket és az önkormányzat állandó 
bizottságainak elnökeit és a tanácsnokot kéri fel. 

(3.) A Képviselı-testület elé kerülı javaslatot a városban mőködı ifjúsági, társadalmi 
szervezetek, egyházi közösségek, iskolák, kisebbségi önkormányzatok és az 
állampolgárok széles körének vélemények figyelembevételével kell elıterjeszteni. 

(4.) Az Ifjúsági Díj adományozása a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. Az 
adományozásról szóló határozatot minısített többséggel kell meghozni. 

(5.) Az önkormányzat a helyi sajtóban tegye közzé a díjazott nevét és a díjazás indoklását. 
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A kitüntetı díj visszavonása 
 

3. § 
 
(1.) Az Ifjúsági Díjat vissza kell vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen 

a kitüntetı díjra különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás 
gyakorlásától jogerısen eltiltott. 

(2.) A kitüntetés visszavonásáról a Képviselı-testület határoz.  
A visszavonás az odaítélés szabályait kell értelemszerően alkalmazni. 
 

 
4. § 

 
Az Ifjúsági Díj leírása: a plakett terrakotta kerámia alapanyagú, kör alakú, átmérıje: 13 cm. 
Az ornamentika a közösség összetartozását jelképezi, az ebbıl kiemelkedı fáklya az egyén 
teljesítményét, eredményét szimbolizálja. A felsı íven "BUDAKESZI IFJÚSÁGI DÍJ" felirat 
látható. A kitüntetés olajzöld bırtokban, ugyanolyan színő bársonypárnán kerül átadásra. A 
kitüntetéssel oklevél is átadásra kerül. 

 
5. § 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.1 

 
 
Budakeszi, 2005. március 22. 
 
 
 Farkas Gyula  Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
Közzétételi záradék: 
E rendeletet 2005. április 5-tıl  május 5-ig közzétettem. 
 
Majorné dr. Stahácz Éva 
               jegyzı 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
R. 2. §. /2/ és /3/ bek. 14/1999. (V. 20.) 
„nagyközség” szó helyébe „város” szó 29/2000. (VII. 01.) 
R. 2. § (2.) bek. 5/2003. (II. 5.) 
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