
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének  

33/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete  
a „Virágos Budakesziért” Díj adományozásáról 

 
Budakeszi Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
az 1. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján a 
„Virágos Budakesziért” Díj adományozásáról alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed 
a) Budakeszi Város területén lévı ingatlanok tulajdonosaira, akik a település 

virágosításában és környezetalakításában részt vállalnak; 
b) Budakeszi Város területén lévı ingatlanokra, amelyek település arculatának, 

esztétikai képének építı alakítására kihatással vannak.  
 

2. § 
 
Budakeszi Város Önkormányzata a település arculatának, esztétikai képének 
kialakítására a rendezett, ápolt „zöldövezet” megtartása érdekében „Virágos 
Budakesziért” díjat alapít és az elismerés adományozásának feltételeit, valamint az 
eljárás rendjét szabályozza. 

3. § 
 

(1) A díj adományozható annak a Budakeszi közigazgatási területén lévı ingatlan 
tulajdonosnak, aki a település arculatának, esztétikai képének építı alakításában 
részt vesz, ingatlana, valamint az azelıtti közterület „virágosításában és 
környezetalakításában” példaként állítható a város lakossága elé. 

(2) A „Virágos Budakesziért” díjjal egy „Virágos Budakesziért” feliratú, stilizált 
virágcsokrot és a kiadás évszámát ábrázoló fémtábla, valamint 10.000 Ft értékő 
dísznövény vásárlására jogosító utalvány jár. 

(3) Évente maximum 10 db díj adható ki. 
 

4. § 
 

(1) A „Virágos Budakesziért” díj minden év augusztusában a Családi Napok 
rendezvénysorozat keretében, a fızıverseny eredményhirdetése elıtt közvetlenül 
kerül átadásra. 

(2) Ünnepélyes keretek között kerül sor a díj átadására. 
(3) A díj odaítélésére bárki javaslatot tehet. Az írásos javaslatot minden év július 1-

jéig lehet az Erkel Ferenc Mővelıdési Központban, a Polgármesteri Hivatalban 
és az Okmányirodában kihelyezett „Virágos Budakesziért” feliratú dobozban, 
melyen a leadás határideje is szerepel, helyezhetik el. 

(4) A 6 fıs szakmai zsőri július 2. és július 15. között helyszíni szemlét tart a 
beérkezett javaslatok alapján. 

(5) A zsőri összetétele: 
a) Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnok, 
b) Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok, 
c) Településfejlesztési Tanácsnok, 
d) Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnöke vagy az 

általa delegált személy, 



e) Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetıje vagy az 
általa delegált személy, 

f) Budakeszi Szépítı Egyesület elnöke vagy az általa delegált személy.  
(6) A szakmai zsőri a helyszíni szemlét követıen döntésüket írásbeli indokolással és 

fotók becsatolásával, testületi elıterjesztés formájában a Képviselı-testület 
júliusi ülésére terjeszti elı. 

(7) A díjat a zsőri elıterjesztése alapján – az értékelés szempontjainak figyelembe 
vételével – a Képviselı-testület ítéli oda. 

(8) A díj 10 év után ismételten kiadható ugyanannak a személynek vagy 
szervezetnek. 

(9) Az elismerések odaítélésérıl a Képviselı-testület minısített szótöbbséggel dönt. 
 

5. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti 

a) a „Virágos Budakesziért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló 
43/2003. (VII. 15.) önkormányzati rendelet; 

b) a „Virágos Budakesziért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló 
43/2003. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2005. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet; 

c) a „Virágos Budakesziért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló 
43/2003. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2005. 
(VI. 9.) önkormányzati rendelet; 

d) a „Virágos Budakesziért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló 
43/2003. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2009. 
(III. 24.) önkormányzati rendelet. 

 
Budakeszi, 2011. június 8. 
 
 
 
 
 dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia Garainé dr. Szelenczy Gabriella 
 Polgármester Jegyzı 

 
 

Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2011. június 10-én kihirdettem. 

 
 
Garainé dr. Szelenczy Gabriella 
                   Jegyzı 

 
 

 


