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Ifjúsági díj alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

 

 

Budakeszi Önkormányzata nagyra becsüli nagyközségünk fejlődésének elősegítésében 

kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok munkáját. Huzamosabb időn át 

folytatott kiemelkedő munkálkodás és cselekedeteik elismerésére kitüntető díjat alapít, 

amelynek megszervezése és adományozás rendjének meghatározása céljából a következő 

rendeletet alkotja. 

 

 

BUDAKESZI IFJÚSÁGI DÍJ 

1. § 

 

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

annak a Budakeszi lakosú állampolgárnak, aki kimagasló közéleti tevékenységével és 

tanulmányi, sportbeli, életvitelével Budakeszinek és korosztályának elismerését 

kiérdemli és példájával követendő utat mutat kortársai számára. 

(2.) Az Ifjúsági Díj emlékplakett mellé díszoklevél és pénz, illetve tárgyjutalom jár. 

(3.) Az emlékplakett formáját a rendelet melléklete tartalmazza.  

A pénz, illetve a tárgyjutalom mértékét esetenként a képviselő-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 díj odaítélését és átadását megelőző eljárást Előkészítő Bizottság végzi, melynek 

tagjai az önkormányzati állandó bizottságok elnökei. 

(3.) Az Előkészítő Bizottság javaslatát a nagyközségben működő ifjúsági, társadalmi 

szervezetek, egyházi közösségek, iskolák, kisebbségi önkormányzatok és az 

állampolgárok széles körének véleményét figyelembe véve alakítja ki. 

(4.) Az Ifjúsági Díj adományozása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az 

adományozásról szóló határozatot minősített többséggel kell meghozni. 

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

 

 

A kitüntető díj visszavonása 

3. § 

 

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

a kitüntető díjra különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás 

gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

(2.) A kitüntetés visszavonásáról a Képviselő-testület határoz.  

A visszavonás az odaítélés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. 

 



 

4. § 

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

Az Ifjúsági Díj leírása: a plakett terrakotta kerámia alapanyagú, kör alakú, átmérője: 13 cm. 

Az ornamentika a közösség összetartozását jelképezi, az ebből kiemelkedő fáklya az egyén 

teljesítményét, eredményét szimbolizálja. A felső íven "BUDAKESZI IFJÚSÁGI DÍJ" felirat 

látható. A kitüntetés olajzöld bőrtokban, ugyanolyan színű bársonypárnán kerül átadásra. A 

kitüntetéssel oklevél is átadásra kerül. 

 

 

5. § 

 

E rendelet 1999. március 1-én lép hatályba. 

 

 

 

 

Budakeszi, 1999. február 25. 
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