
50/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves évforduló 
megörökítéséről 

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata méltón kívánja 
megünnepelni a demokratikus önkormányzatiság 15. éves évfordulóját. Tekintettel az 
évforduló kiemelkedő jelentőségére a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogával élve az alábbiakat rendeli el. 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves 
évfordulója Emlékérem 

1. § Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzatiság 15. éves évforduló megörökítése érdekében: 

(1) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves 
évfordulója Emlékérmet alapít, amelyet a kerületben 1990. év óta polgármesteri tisztséget 
betöltő személyek és az 1990. szeptember 30. napján megtartott első demokratikus 
önkormányzati választás óta folyamatosan önkormányzati képviselőként dolgozó testületi 
tagok kapnak. 

(2) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves 
évfordulója Emlékérem adományozására csak egy alkalommal 2006. évben van lehetőség. 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves 
évfordulója Emléklap 

2. § Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzatiság 15. éves évforduló megörökítése érdekében: 

(1) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves 
évfordulója Emléklapot adományoz mindazoknak, akik az önkormányzat 15 éves fennállása 
alatt önkormányzati képviselőként, illetve a képviselő-testület bizottságaiban a képviselő-
testület által választott bizottsági tagként dolgoztak, illetve dolgoznak. 

(2) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves 
évfordulója Emléklap adományozására  csak egy alkalommal 2006. évben van lehetőség. 

Záró rendelkezések 

3. § (1) A kitüntetések átadására a  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata 15. éves évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen kerül sor. 

(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Budapest, 2005. október 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 



Indokolás 

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
ezúton kívánja a legmagasabb rangú önkormányzati jogforrásban is megörökíteni az 
önkormányzatiság 15. éves jubileumát. Erre tekintettel 2 kitüntetést alapít, amely kizárólag 
erre az alkalomra és kizárólag csak 2006. évben adható ki. 

1. §-hoz: Az emlékéremmel kizárólag csak 5 személy munkáját kívánja elismerni. A 15 év 
alatt a kerületben polgármesterré választott személyekét és azon képviselőkét, akik a 15 év 
alatt folyamatosan önkormányzati képviselőként dolgoztak. 

2. §-hoz: Az elismerésben részesíthető személyek körét szabályozza. 
3. § -hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
Budapest, 2005. október 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. október 28. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
               j e g y z ő 
 


