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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületének 1/2001. (01. 26.)1 önkormányzati rendelete 

A Millenniumi Évforduló megörökítéséről 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 2000. és 2001. évet, 
a millennium két esztendejét egész éves rendezvénysorozattal ünnepelte és ünnepeli meg. A 
magyar államiság ezeréves évfordulója egybeesik a demokratikus önkormányzatiság 
megszületése tizedik évfordulójával. Tekintettel az évforduló kiemelkedő történelmi 
jelentőségére a többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogával élve az 
alábbiakat rendeli el. 

Millenniumi Emlékérem 

1. § Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete a millenniumi esztendők kerületi eseményei megörökítése érdekében: 

(1) Millenniumi Emlékérmet alapít, amelyet a helytörténeti kutatásban, a helytörténeti 
ismeretek átadásában és népszerűsítésében, helyi hagyományok teremtésében, a nemzeti 
és helyi hagyományok ápolásában kiemelkedő szerepet játszó személyek és 
alkotóközösségek kaphatnak. 

(2) Millenniumi Emlékéremből 5 db adható. 
(3) A millenniumi emlékérem adományozására csak 2001. évben van lehetőség. A 

javaslatokat 2001. április 30. napjáig kell leadni a polgármester úr titkárságán. Az 
átadásra 2001. augusztus 20-án kerül sor. 

(4) A Millenniumi Emlékérem adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület 
tagjai és bizottságai. 

(5) A Millenniumi Emlékérem adományozásáról Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

(6) A Millenniumi Emlékéremhez 100.000.-Ft (egyszázezer forint) pénzjutalom jár. 

Millenniumi Emléklap 

2. § (1) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete Millenniumi Emléklapot adományoz mindazoknak, akik a kerületi millenniumi 
megemlékezések, rendezvények szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és 
(vagy) alkotóközösségek.  

(2) A millenniumi emléklapból 10 db adható. 
(3) Az emléklap adományozásáról a Képviselő-testület bizottságai javaslata alapján a 

polgármester dönt. 
(4) A Millenniumi Emléklap adományozására csak 2001. évben van lehetőség. A 

javaslatokat 2001. május 31. napjáig kell leadni a polgármesteri titkárságon. Az emléklap 
átadására 2001. augusztus 20-án kerül sor. 

A Millenniumi Emléklaphoz 50.000.-Ft (Ötvenezer forint) pénzjutalom jár. 

                                                 
1 Alaprendelet: 1/2001. (01. 26.)  Módosító rendeletek: 17/2001. (V. 22.) 
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Millenniumi Emlékzászló 

3. § (1) (1) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete a millenniumi emlékzászlóval kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 

Az emlékzászló a Polgármesteri Hivatal földszinti aulájában, vitrinben kerül 
elhelyezésre. 

Az emlékzászló önkormányzati ünnepségeken, valamint intézmények kérésére az 
önkormányzat intézményei által szervezett, az intézmény megalakulásának 25., 50. éves, 
vagy e fölötti tízéves (60., 70., stb.) megalakulásához kapcsolódó ünnepségein 
szerepelhet. A szerepeltetésről az intézményvezető írásos kérelme alapján a polgármester 
saját hatáskörében dönt. 

Millenniumi Emlékkönyv 

4. § (1) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete a millenniumi éves eseményeinek krónikáját az Önkormányzat 2000-2001. esztendei 
évkönyvében és a kitüntetési díszkönyvben örökíti meg. 

5. § Az 1/2001. (I. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 2001. január 26-án lép hatályba. 

A 17/2001 (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet 2001. május 22-én lép hatályba. 
 
B u d a p e s t ,  2001. január. 25. 
 

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

I N D O K O L Á S 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete 
ezúton kívánja a legmagasabb rangú önkormányzati jogforrásban is megörökíteni a 
millennium emlékét. Erre tekintettel kétféle kitüntetést alapít, amely kizárólag erre az 
alkalomra és kizárólag csak 2001. évben adható.  

1. §-hoz Az önkormányzat „Millenniumi emlékérmet” alapít, amellyel 5 személy  e 
rendeletben meghatározott munkáját kívánja elismerni. 

Meghatározásra került az átadás, illetve a javaslatok beadásának határideje. 
Ugyancsak ezen rendelkezés tartalmazza, hogy ki tehet javaslatot, illetve ki dönthet a 

kitüntetésről. 
Szabályozásra került a kitüntetéssel járó pénzösszeg is. 
2. §-hoz A „Millenniumi emléklap” –ban  és kitüntetésben részesíthetők körét szabályozza. 

Tartalmazza továbbá a határidőket és a pénzjutalom összegét. 
3. §-hoz A 2000.évben átvett millenniumi emlékzászló elhelyezését és az önkormányzati és 

egyéb ünnepeken való használat lehetőségét szabályozza. 
4. §-hoz Millenniumi emlékkönyvet alapít. 
5. §-hoz A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 
B u d a p e s t ,  2001. január 25. 
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Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 
 


