
Budakeszi Képviselő-Testület 

37/1995. (XI. 2.) számú rendelete 

 

Díszpolgári cím, valamint Budakesziért Emlékérem alapításáról és az 

adományozás rendjéről 

 

 

Budakeszi Nagyközség Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a 

nagyközség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és 

szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket 

és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor 

elé. 

 

 

BUDAKESZI DÍSZPOLGÁRA címet, 

valamint 

BUDAKESZI EMLÉKÉRMET 

 

alapít és ezen elismerések adományázásnak feltételeit és az eljárás rendjét a 

következőkben szabályozza: 

 

BUDAKESZI DÍSZPOLGÁRA cím: 

 

1. § 

 

/1./ Budakeszi Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 

állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával, egész 

életművével a nagyközség fejlődése, hírnevének öregbítése érdekében 

kiemelkedő tevékenységet végzett és példamutató emberi magatartása miatt 

egyébként köztiszteletben áll. 

  

/2./ A Díszpolgári Címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett 

jár. 

  

/3./ Díszpolgári Cím kétévente egy adományozható. 

 

2. § 

 

/1./ Budakeszi Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, 

valamint élvezheti azokat a kiváltságokat, amelyeket e rendelet szerint a 

díszpolgárokat megilletik. 

 

/2./ Budakeszi Díszpolgára 

a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésén, 

b) Budakeszi Nagyközség Önkormányzata által rendezett minden 

ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint ezeken 

megkülönböztetett hely illeti meg, 

c) jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni, 

d) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - a Budakeszi 

Önkormányzat költségén díszsírhelyre jogosult. 
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BUDAKESZIÉRT EMLÉKÉREM 

3. § 

 

 

/1./ Budakesziért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, 

csoportoknak, akik a nagyközség fejlesztésében, a társadalmi, szociális, 

kulturális, gazdasági élet bármely ágazatában tartósan kiemelkedően hasznos 

munkát végeztek. 

  

/2./ Az Emlékérem mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár. 

 

/3./ Budakesziért Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható. Kivételesen, 

kiemelkedő évfordulók alkalmával a tárgyévben kiadható díjak számát a 

Képviselő-testület legfeljebb kettővel emelheti. 

  

/4./ A kitüntetés leírását a rendelet melléklete tartalmazza. 

 

 

 

Az elismerés adományozásának rendje 

4. § 

 

 

/1./ A díszpolgári Címet augusztus 20-a, a Budakesziért Emlékérmet (továbbiakban: 

elismerések) minden év március 15-e alkalmával kell átadni. 

  

/2./ Az átadást ünnepélyes keretek között kell lebonyolítani. 

  

/3./ Az elismerés adományozására az előkészítő bizottság ajánlása után a képviselő-

testület jogosult. 

  

/4./ Az elismerések odaítélését megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület 

előkészítő bizottságot jelöl ki. A bizottságot a polgármester vezeti, tagjai az 

önkormányzat állandó bizottságának elnökei. 

  

/5./ Az elismerések odaítéléséhez ki kell kérni a nagyközségben működő társadalmi 

szervezetek, egyházi közösségek és a lakosság véleményét. 

  

/6./ Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés 

adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi 

hozzátartozó jogosult. 

  

/7./ Az elismerések odaítéléséről a Képviselő-testület minősített szótöbbséggel 

dönt. 
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Az elismerések visszavonása 

5. § 

 

/1./ A Díszpolgári Cím és a Budakesziért Emlékérem visszavonható, ha az 

elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. 

  

/2./ Érdemtelen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 

  

/3./ A visszavonás módjára a 4. §-ban foglalt szabályokat értelemszerűen kell 

alkalmazni. A visszavonásról a lakosságot a helyben szokásos módon 

tájékoztatni kell. 

 

 

6. § 

 

/1/ E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetés napján lép hatályba. 

Hatálybalépésével egyidejűleg a 3/1991. (II. 1.) számú rendelet hatályát veszti. 

  

/2/ A Budakeszi Díszpolgára címre vonatkozó rendelkezések 1996. január 1. 

napjával lép hatályba. 

 

 

 

 

Budakeszi, 1995. november 2. 

 

. 

 

 

 

 

 

Szemereki Zoltán     Majorné Stahácz Éva  

  polgármester       jegyző 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 



1. számú melléklet 

a 37/1995. (XI. 2.) számú rendelethez 

 

 

 

A BUDAKESZIÉRT EMLÉKÉREM 

leírása 

 

 

A kitüntetés égetett kerámia alapanyagú, ovális alakú, átmérői: 150 x125 mm. 

A képmezőben a Budakeszi templom és a községháza látképe, a felső ívben 

”BUDAKESZIÉRT” felirat, az alsó ívben a település első pecsétje látható. A 

kitüntetés alapszíne: csontszínű, barna árnyalattal. A kitüntetés olajzöld bőrtokban, 

ugyanolyan színű bársony párnán kerül átadásra.  


