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ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2003. (VI. 5.)1 RENDELETE
ÓBUDA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK
RENDJÉRŐL
A 49/2006. (XI. 6.)2 RENDELETTEL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a)
pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestülete Óbuda Kultúrájáért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről az
alábbi rendeletet alkotja:
A Képviselőtestület által alapított Óbuda Kultúrájáért Díj
1. § (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Óbuda Kultúrájáért Díjat
alapít.
(2)3 A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő
személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez
kimagasló teljesítménnyel vagy életművükkel hozzájárultak. A díjazottak megnevezése az
indokokat is tartalmazó határozat meghozatalával történik.
A kitűntetési díj formája
2. § Az Óbuda Kultúrájáért Díj művészi kivitelű fémből készült (meghívásos pályázat
eredményeként kiválasztott), kisplasztika, melyen feltüntetésre kerül a díj megnevezése, az
adományozás éve, valamint az „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata” felirat. A díjat kísérő
diploma merített papíron készített oklevél, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata emblémás
felirattal, évszámmal, a díjazott nevével, valamint a díj odaítélésének rövid indoklásával
Az adományozás rendje
3. § Az Óbuda Kultúrájáért Díjban évente egy személy, vagy csoport részesül.
A díjat „Óbuda Napján” – mely az „Óbudai Nyár” kulturális rendezvénysorozat mindenkori
nyitó napja –ünnepélyes keretek között kell átadni annak a személynek, vagy csoportnak,
akinek/vagy amelynek a Képviselőtestület a nyilvánosan meghirdetett és beérkező javaslatok
alapján – a mindenkori Kulturális Bizottság javaslatára – odaítéli.
4. § Óbuda Kultúrájáért Díjjal kisplasztika oklevél és 500.000.- Ft összegű pénzjutalom
jár.
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A kitüntetési díjak visszavonása
5. § A kitüntetési díjat (pénzdíj kivételével) vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra
érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntetési díjra különösen az, akit a bíróság a közügyek
vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltilt.
Vegyes rendelkezések
6. § (1) A kitüntetési díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő szervezési és ügyviteli
feladatokat a jegyző látja el.
(2) A pénzjutalommal és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét az
Önkormányzat költségvetésében a mindenkori Kulturális Bizottság célalapjából kell
biztosítani.
(3) Kiváltság vagy egyéb kedvezmény a kitüntetési díj adományozásával nem jár.
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A kihirdetés a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.
A rendelet a kerületi írott és elektronikus médiában, valamint a honlapon is meg kell
jelentetni.
jegyző
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