
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelete

a kitüntető díj, valamint dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló, 
többször módosított és kiegészített 23/1996. (V. 24.) rendeletének kiegészítéséről

1. §

A  kitüntető  díj,  valamint  dicsérő  oklevél  alapításáról  és  az  adományozás  rendjéről  szóló,  többször 
módosított és kiegészített 23/1996. (V. 24.) rendelet az alábbi 6/H. §-al egészül ki:

6/H. §
(1) A  képviselő-testület  a  „Közművelődésben  végzett  kiemelkedő  munkáért”  elismerési 

formát alapít a kispesti közművelődésben dolgozók elismerésére. 
(2) A  kitüntető  cím  adományozható  Kispesten  működő  közművelődési  intézményeknek,  az 

intézmény  alapfeladatait  ellátó  közalkalmazottaknak,  Kispesten  működő  művelődési 
közösségeknek és tagjainak.

(3) Az elismerés formája oklevél és emlékplakett,  melyből évente 1 db (az elismerési forma 
alapításának évében 2 db) adományozható. 
Az emlékplakett elkészítésére Kispest Önkormányzata pályázatot ír ki.

(4) Az  oklevél  és  emlékplakett  adományozásáról  a  Közművelődési,  Oktatási,  Sport,  
Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság dönt.

(5) A  „Közművelődésben  végzett  kiemelkedő  munkáért”  elismerő  oklevél  évente  egy  
alkalommal,  ünnepélyes  keretek  között,  a  Magyar  Kultúra  Napja  alkalmából  rendezett 
központi ünnepségen a Polgármester által kerül átadásra. Az oklevelekkel pénzjutalom jár,  
melynek mértéke az éves költségvetési  rendeletben kerül  meghatározásra.  Az elismerési  
forma alapításának évében a pénzjutalom összege legkevesebb a minimálbér kétszerese.

(6) Az  oklevél  és  emlékplakett  leírását  e  rendelet  13.  számú  és  14.  számú  melléklete  
tartalmazza.

2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

   Gajda Péter dr. Kiss Anna 
polgármester      aljegyző 

Kihirdetési záradék: 2011. június 21.                                         
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13. sz. melléklet 

„Kispest közművelődésében végzett kiemelkedő munkáért” elismerő oklevél leírása

A 2. sz. melléklet szerinti Oklevél rajzolat alatt az alábbi felirat kerül elhelyezésre:

„ Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete 
a kispesti közművelődésben végzett kiemelkedő munkája alapján 

Kispest közművelődésben végzett kiemelkedő munkáért
elismerő oklevelet adományoz. 
……………………….. ( név ) részére 

Adományozás időpontja

….…....................................... ….…......................................
polgármester      KOSIE Bizottság elnöke
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14. sz. melléklet 

„Kispest közművelődésében végzett kiemelkedő munkáért” emlékplakett leírása

Az emlékplakett mérete:100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, 
anyaga: bronz

Egyik oldalán  Kispest címere, a másik oldalán egy a művészetet szimbolizáló jelkép és felirat

Kispest közművelődésében végzett kiemelkedő munkáért!

Adományozás időpontja

….…....................................... ….…......................................
polgármester      KOSIE Bizottság elnöke
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Általános indokolás

Az  új  elismerési  forma  alapítása  lehetőséget  teremt  arra,  hogy  kifejezze  a  kispestiek,  az  egész 
társadalom megbecsülését a közművelődésben dolgozók által teremtett értékek iránt.  


