Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 19/2007. (V. 30.) rendelete
az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 43/2008. (XII. 22.)
önkormányzati rendelettel
A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzati kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
a.) Díszpolgári Cím és Érdemkereszt ,
b.) Érdemkereszt,
c.) A Jövő Városáért Díj,
d.) Pro Civibus Díj,
e.) Közszolgálati Érdemérem,
f.) Belváros Egészségügyéért Díj,
g.) Belváros Művelődéséért Díj,
h.) Kölcsey Ferenc Díj , Pilinszky Emlékérem,
i.) Belváros Szociális Munkáért Díj,
j.) Reitter Ferenc Díj,
k.) Szent György Díjat alapít.
2. §.
(1) „Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület díszpolgára” kitüntető Cím és
Érdemkereszt a Kerület Önkormányzatának legmagasabb elismerése: mely adományozható
annak a személynek, aki a Belváros-Lipótváros javára kifejtett munkásságával, megbecsülést
kiváltó tevékenységével hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének
öregbítéséhez.
(2) Díszpolgári Cím és Érdemkereszt egyfokozatú és posztumus is kiadható.
(3) A Cím adományozásával együtt jár:
a.) oklevél,
b.) kicsinyített kereszt,
c.) Belvárosi jelvényt ábrázoló aranygyűrű,
d.) Belváros címerét tartalmazó zászló,
e.) Emlékplakett,
f.) Belváros Jelvény arany színben.
(4) A Díszpolgári Cím és Érdemkereszt adományozására évente egyszer, 1 személy részére
vagy az október 23-ai ünnep alkalmával vagy a Lipót-napok keretében kerül sor.
(5) A Díszpolgári Cím és Érdemkereszt adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a
mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap tízszerese.
(6) Az Oklevél tartalmát, a Cím és Érdemkereszt, a Belváros Jelvényt ábrázoló aranygyűrű,
Belváros címerét tartalmazó zászló és Emlékplakett leírását a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

1

3.§
(1) Érdemkereszt adományozható a köz érdekében kifejtett bármely kimagasló
tevékenységért. Az elnevezésnek a tevékenység konkrét megnevezését is tartalmaznia kell.
(2) Az Érdemkereszt egyfokozatú.
(3) Az Érdemkereszt adományozásával együtt jár:
a.) oklevél,
b.) kicsinyített kereszt,
c.) Belváros Jelvény arany színben ,
d.) Emlékplakett.
(4) Az Érdemkereszt adományozására évente egyszer, legfeljebb 2 személy részére vagy az
október 23-ai ünnepség alkalmával vagy a Lipót-napok keretében kerül sor .
(5) Az Érdemkereszt adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, mely a mindenkori kerületi
köztisztviselői illetményalap nyolcszorosa.
(6) Az Érdemkereszt, a kicsinyített kereszt, az oklevél és az Emlékplakett leírását a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
4. §1
(1) A Jövő Városáért Díj adható azon polgárok részére akik a városrész megújulása
érdekében jelentős innovatív munkát végeznek.
(2) A Díj egyfokozatú.
(3) A Díj adományozásával együtt jár:
a.) Emlékplakett,
b.) Jövő Városa Jelvény,
c.) Oklevél
(4) A Jövő Városáért Díj admányozására évente egyszer, legfeljebb 3 személy illetve közösség
részére a Belvárosi Fesztivál alkalmával /május utolsó hete vagy június első hete/ kerül sor.
(5) A Jövő Városáért Díj adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori
kerületi köztisztviselői illetményalap nyolcszorosa.
(6) A Jövő Városáért Díj leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
5.§.
(1) Pro Civibus Díj azoknak adható, akik a kerület és a köz érdekében kiemelkedő
tevékenységet végeztek.
(2) A díj egyfokozatú.
(3) A díj adományozásával együtt jár:
a.) Oklevél,
b.) Belváros Jelvény arany színben,
c.) Emlékplakett.
(4) A Pro Civibus Díj évente egyszer adományozható, legfeljebb 3 egyén és 1 közösség
részére, átadására a március 15-i ünnep alkalmával kerül sor.
(5) A Pro Civibus Díj adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori
kerületi köztisztviselői illetményalap nyolcszorosa.
(6) A Pro Civibus Díj és az Oklevél leírását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
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6. §
(1) A Közszolgálati Érdemérem adományozható az Önkormányzat dolgozóinak és
vezetőinek, akik legalább 5 éves közszolgálati-közalkalmazotti munkaviszonnyal
rendelkeznek és példaértékű, magas színvonalú munkát végeznek a köz érdekében.
(2) Az érdemérem három fokozatú, arany, ezüst, bronz.
(3) Az Érdemérem adományozásával együtt jár:
a.) Oklevél,
b.) kicsinyített Közszolgálati Érdemérem,
c.) az érem fokozatának megfelelő színű Belváros Jelvény ,
d.) Emlékplakett.
(4) A Közszolgálati Érdemérem adományozására évente egyszer, legfeljebb 9 személy részére
vagy az október 23-ai ünnep alkalmával vagy a Lipót-napok keretében kerül sor.
(5) A Közszolgálati Érdemérem adományozása egyszeri pénzjutalommal jár:
a.) arany fokozat esetén a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap hatszorosa, /3
személy részére/
b.) ezüst fokozat esetén a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap ötszöröse / 3
személy részére/
c.) bronz fokozat esetén a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap négyszerese /3
személy részére/
(6) A Közszolgálati Érdemérem, Oklevél és a kicsinyített Közszolgálati Érdemérem és
Emlékplakett leírását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
7. §
(1) A Belváros Egészségügyéért Díjat az V. kerület Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális és Lakás Bizottsága a kerületi lakosok egészségének megőrzéséért kiemelkedő
munkát végzők tevékenységének elismeréseként adja.
(2) A díj adományozásával együtt jár az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság által
meghatározott összegű pénzjutalom, amely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves
költségvetéséből az Egészségügyi Szociális és Lakás Bizottság részére biztosított keret terhére
kerül kifizetésre.
(3) A díj adományozására évente egyszer maximum 3 fő részére a Semmelweis napi ünnep
alkalmával kerül sor.
(4) A díj odaítélésének részletes szabályait az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság
határozza meg és dönt a díjak odaítéléséről.
(5) A Belváros Egészségügyéért Díj leírását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
8. §
(1) A Belváros Művelődéséért Díjat az V. kerület Önkormányzatának Oktatás és Testvérvárosi
Bizottsága a területéhez tartozó, kimagasló tevékenységet végző személyek és közösségek
tevékenységének elismeréseként adja.
(2) A díj adományozásával együtt jár az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság által
meghatározott összegű pénzjutalom, amely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves
költségvetéséből az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság részére biztosított keret terhére kerül
kifizetésre.
(3) A díj adományozására évente egyszer a Pedagógus Napon kerül sor.
(4) A díj odaítélésének részletes szabályait az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság határozza
meg. Az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság 5 díj személy illetve közösség tekintetében
önállóan dönt a díjak odaítéléséről.
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(5) A Belváros Művelődéséért Díj leírását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
9. §
A Kölcsey Ferenc Díjat és a Pilinszky Emlékérmet az V. kerület Önkormányzatának
Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottsága adományozza az alábbiak szerint:
(1) A Kölcsey Ferenc Díjat az V. kerület Önkormányzatának Kulturális, Emberi jogi és
Kisebbségi Bizottsága a kerület érdekében kimagasló művészeti tevékenységet végző
személyek és közösségek tevékenységének elismeréseként adja.
Pilinszky Emlékérmet az V. kerület Önkormányzatának Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi
Bizottsága olyan személy, vagy közösség munkájának elismeréseként adja, aki a kerület
közművelődéséért elismerésre méltó tevékenységet folytatott, illetőleg újszerű
kezdeménezéseivel hozzájárult Belváros-Lipótváros kulturális életének gazdagításához.
(2) A Pilinszky Emlékérem adományzásával együtt jár 1 díszoklevél. Mindkét kitüntetés
adományozásával együtt jár a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság által
meghatározott összegű pénzjutalom, amely a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.
kerületi Önkormányzat éves költségvetéséből a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi
Bizottság részére biztosított Kulturális Alapból kerül kifizetésre.
(3) A Kölcsey Ferenc díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 3 díjazott / személy
illetve közösség/ részére a Pilinszky Emlékérem adományozására évente egyszer, 1 díjazott
/személy illetve közösség / részére a Magyar Kultúra Napján (január 22-én) kerül sor.
(1) A díj odaítélésének részletes szabályait a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság
határozza meg és dönt a díjak odaítéléséről.
(5) A Kölcsey Ferenc Díj, valamint a Pilinszky Emlékérem és Díszoklevél leírását a rendelet
8. számú melléklete tartalmazza.
10. §
(1) A Belváros Szociális Munkáért Díjat az V. kerület Önkormányzatának Egészségügyi
Szociális és Lakás Bizottsága a kerületi lakosok szociális problémáinak megoldásában
kiemelkedő munkát végzők tevékenységének elismeréseként adja.
(2) A díj adományozásával együtt jár az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság által
meghatározott összegű pénzjutalom, mely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves
költségvetéséből az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság részére biztosított keret
terhére kerül kifizetésre.
(3) Belváros Szociális Munkáért Díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 3 fő részére,
minden évben a Szociális Munka Napján kerül sor.
(4) A díj odaítélésének részletes szabályait az Egészségügyi Szociális és Lakás Bizottság
határozza meg és dönt a díjak odaítéléséről.
(5) A Belváros Szociális Munkáért Díj leírását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
11. §.
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(1) A Reitter Ferenc Díjat az V. kerület Önkormányzatának Városfejlesztési, Műemlékvédelmi
és Környezetvédelmi Bizottsága a kerület építészeti arculatának kialakításában, az épített
környezet védelmében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és közösségek
elismeréseként adja.
(2) A díj adományozásával együtt jár a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság által meghatározott összegű pénzjutalom, amely a BelvárosLipótváros Önkormányzat éves költségvetéséből a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság rendelkezési jogosultságába tartozó, a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szakfeladat címen elkülönített keretből kerül kifizetésre.
(3) A díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 3 díjazott (személy illetve közösség)
részére a Lipót Napok keretében kerül sor.
(4) A Reitter Ferenc Díj meghatározott összegű és a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság dönt az elosztás arányáról.
(5) A Reitter Ferenc Díj (emlékplakett) és Oklevél leírását a rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza.
12. §
(1) Szent György Díj annak adható, aki a kerület közbiztonsága és a bűnmegelőzés érdekében
kiemelkedő tevékenységet végez.
(2) A Szent György Díj adományozásával együtt járó pénzjutalom a mindenkori kerületi
köztisztviselői illetményalap hatszorosa, amely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves
költségvetéséből kerül kifizetésre.
(3) A Díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 2 fő részére, minden évben a Szent
György napi ünnepség alkalmával kerül sor.
(4)A Díj adományozásával együtt jár :
a.) Emlékplakett,
b.) Oklevél.
(5)A Szent György Díjjal járó oklevél leírását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
13. §
(1) A rendeletben meghatározott kitüntetések adományozására javaslatot tehet az átadást
megelőző 45 napig:
a.) bármely települési és kisebbségi képviselő,
b.) jegyző,
c.) kerületi polgár,
d.) kerületi intézmény,
e.) kerületi rendészeti szervek
f.) kerületi társadalmi szervezet,
g.) kerületi érdekképviseleti szerv,
h.) kerületi szakmai egyesület,
i.) kerületi civil szervezet,
j.) kerületi egyházak képviselői.
A javaslattétel lehetőségéről a felhívást az önkormányzat hivatalos hirdetményeit
megjelentető lapban közzé kell tenni.
A javaslat beadása folyamatos.
A bizottsági elismeréseket az illetékes Bizottságok elnökéhez, minden más javaslatot a
Polgármesterhez kell benyújtani 3 példányban.
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(2) A Díszpolgári Cím és Érdemkeresztre, az Érdemkeresztre, a Jövő Város Díjra, a Pro
Civibus Díjra, és a Közszolgálati Érdeméremre valamint a Szent György díjra vonatkozó
javaslatokat a hatáskörileg és szakmailag illetékes bizottságok és a frakcióvezetők, továbbá a
mindenkori munkáltató véleményének figyelembe vételével a polgármester terjeszti a
Képviselő-testület elé.
(3) A kitüntetések odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többséggel határoz.
(4) A kitüntetéseket a polgármester, a bizottsági díjakat a bizottsági elnök adja át.
14. §
(1) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves
költségvetésében kell biztosítani.
(2) Mindazon a személyek, akik e rendelet alapján elismerésben részesülnek, a kitüntetéseket
annak visszavonásáig korlátozás nélkül viselhetik.
15. §
(1) Ezen rendelet a 7.§. kivételével 2007. szeptember 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg a
22/1999.(V.19.), a 21/2001.(VI.26), a 38/2001.(XI.20.), a 23/2003.(VII.11.) és a
41/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet 7. §-a és 6. számú melléklete 2007. május 30-án lép hatályba.

............................................................
Dr. Rónaszéki László
Jegyző

.....................................................
Rogán Antal
Polgármester

A rendelet kihirdetése 2007. 05. 30-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés időtartama: 30 nap.

Dr. Rónaszéki László
jegyző
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1. számú melléklet
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Díszpolgári Cím és Érdemkereszt
adományozásáról szóló Oklevél tartalma:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele Díszpolgári cím
és érdemkereszt adományozásáról
.....................................................
Jegyző

.......................................................
polgármester

Az Érdemkereszt leírása:
Arany-kék szalagon függő, koronával, kardokkal ékesített fehér Lipót-kereszt, rajta – zöld
koszorúban – Belváros-Lipótváros címere arany színben. Tokban.
A kivitel műszaki leírása:
A szalag 70 mm hosszú, 40 mm széles, hosszában osztott arany-kék mezőjű, ripsz,
kitüntetéses szalag, hátul, fenn bross felerősítéssel, alul csúcsban, karikában végződik. A
Lipót-kereszt koronával és kardokkal, fehér csiszolt rekesz-tűzzománc, préselt, kivágott
vörösréz alapon. A kereszt felső ágán plasztikus fém, préselt-kivágott korona, rátétként
forrasztva. A kereszt közepén ugyancsak rátétként forrasztva a koszorús, zománcozott
belvárosi címer. A kereszt átmérője 45 mm, a kardoké 50 mm. Fémszín: galvanizált
aranybevonat. A tok 160 x 100 mm-es, álló formátumú, világoskék színű, belül sötétkék
bársony.
Az aranygyűrű leírása:
Tizenöt grammos, változó bőségű, 585 ezrelékes, zöldes-sárga aranyból, BelvárosLipótváros címerének belülről lefedett vésetével készülő gyűrű. (Típusa: jubileumi gyűrű,
fazonszáma: 207–0000–8)
A zászló leírása:
a) Színei: vörös, arany; égszínkék-(azonosak Budapest, 1990. szeptemberében elfogadott
zászlajának színeivel. Az aranyszínű mezőben helyezkedik el Belváros-Lipótváros
címerrajzolata griffek nélkül.
b) Színei: arany, égszínkék (azonos Pest város 1703. évi Diploma Leopoldinumban
leírtakkal). Az arany és kék mezőben, arányosan Belváros-Lipótváros címerrajzolata
helyezkedik el griffekkel, vagy griffek nélkül.

Az Emlékplakett leírása:
Harmincöt milliméter átmérőjű, l.5 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi
lánchíd rajzolatával, a koronás, magyar címerrel és következő feliratokkal: "Engem nem hagy
el a reménység, hogy előre megyünk" Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán
Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerület Önkormányzata 1990.X.23.

7

2. számú melléklet
Az Érdemkereszt leírása:
Arany-kék szalagon fehér Lipót-kereszt, felső ágában koronával, rajta középen BelvárosLipótváros címerével, arany színezéssel, tokban.
A kivitel műszaki leírása:
A szalag 70 mm hosszú, 40 mm széles, hosszában osztott arany-kék mezőjű, ripsz,
kitüntetéses szalag, hátul, fenn bross felerősítéssel, alul csúcsban, karikában végződik.
Vörösrézből préselt-kivágott, fehér, csiszolt, rekesz-tűzzománc, 45 mm átmérőjű Lipótkereszt. Felső ágában, a tűzzománc síkjában a magyar korona. Közepén, rátétként a
zománcozott belvárosi címer. A Lipót-kereszt hátoldalán is bross a felerősítéshez. Fémszín:
galvanizált arany. Tok: 160 x 100 mm, álló formátumú, fa vázas, süllyesztett sötétkék bársony
alapú, fehér, vattázott tükörrel, kívül világoskék műbőr bevonattal, kapcsos zárással.
A kicsinyített Érdemkereszt leírása:
Kis, fehér Lipót-kereszt.
A kivitel műszaki leírása:
Ezüstből préselt-kivágott, csiszolt, fehér rekesz-tűzzománcozott Lipót-kereszt hátul
forrasztott szúrókával. Átmérője: 10 mm. Fémszín: galvanizált arany. Kis, világoskék tokban.
Az Oklevél tartalma:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele az Érdemkereszt
adományozásáról
.....................................................
Jegyző

.......................................................
polgármester

Az emlékplakett leírása:
Harmincöt milliméter átmérőjű, l.5 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi
lánchíd rajzolatával, a koronás, magyar címerrel és következő feliratokkal: "Engem nem hagy
el a reménység, hogy előre megyünk" Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán
Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerület Önkormányzata 1990.X.23.
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3.számú melléklet2
A Jövő Városáért Díj leírása:
Téglalap alakú, csiszolt üvegből készült díj, amelynek mérete: kb. 20 x 10 x 3 cm.
Felirat: A Jövő Városáért Díj évszám
Feliratozási technika: gravírozás, az adott helyeken festékkel kiöntve.
Kitöltési színek: kék, sárga /arany/ , fehér.
A Jövő Városáért Jelvény leírása:
A jelvény négyzet alakú és a Jövő Városáért megnevezésből a nagy V. betű látható rajta.
Mérete: kb. 1,5 x 1,5 cm.
Anyaga: réz alapon műgyanta bevonattal.
Az Oklevél tartalma:
A Jövő Városáért Díj ................… részére – a városrész megújulása érdekében végzett
jelentős innovatív munkáért.
Dátum.
.....................................................
jegyző

2

.......................................................
polgármester

Módosította a 43/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §
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4.számú melléklet
A Pro Civibus Díj leírása:
Kör alakú, felül kiálló koronás díj, középen rátéve a belvárosi címer, felette a PRO
CIVIBUS felirat, alul nemzetiszín szalaggal átkötött tölgy és babér koszorúval.
A kivitel műszaki leírása:
Vörösrézből préselt-kivágott kitüntetés, csiszolt rekesz-tűzzománc díszítéssel, közepén
rátétként a címer. Átmérője: 50 mm. Fémszín: galvanizált arany. Hátoldalán – a felerősítéshez
– forrasztott bross. A tok 160 x 100 mm-es, álló formátumú, világoskék színű, belül sötétkék
bársony.
Az Oklevél tartalma:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele a Pro Civibus
Díj adományozásáról
.....................................................
Jegyző

.......................................................
polgármester
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5. számú melléklet
A Közszolgálati Érdemérem leírása:
Arany-kék szalagon függő, sugaras, hétágú csillag, koronával ékesítve, rajta fehér alapon,
zöld koszorúban Belváros-Lipótváros címere. Arany, ezüst, bronz színben, tokban.
A kivitel műszaki leírása:
A szalag 70 mm hosszú, 40 mm széles, hosszában osztott arany-kék mezőjű, ripsz,
kitüntetéses szalag, hátul, fenn bross felerősítéssel, alul csúcsban, karikában végződik.
A csillag préselt-kivágott vörösréz, közepén kerek, fehér, csiszolt, rekesz-tűzzománc mező.
Átmérője: 50 mm. Felső ágán préselt-kivágott, plasztikus korona vörösrézből forrasztva,
közepén a fehér mezőben, rátétként a koszorús belvárosi címer. Fémszín: galvanizált arany,
ezüst, bronz. A kitüntetés hátoldalán is forrasztott bross a felerősítéshez. A tok 160 x 100 mmes, álló formátumú, világoskék színű, belül sötétkék bársony.
Az Oklevél tartalma:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele a Közszolgálati
érdemérem arany (ezüst, bronz) fokozatának adományozásáról
.....................................................
Jegyző

.......................................................
polgármester

A kicsinyített Közszolgálati Érdemérem leírása:
Kisméretű sugaras, hétágú csillag koronával, belvárosi címerrel, arany, ezüst, bronz
színben.
A kivitel műszaki leírása:
Vörösrézből préselt-kivágott, hétágú csillag, fenn plasztikus koronával, közepén fehér,
csiszolt rekesz-tűzzománc mező, benne a belvárosi címer sziluettje. Átmérője: 11 mm.
Felerősítés: forrasztott szúrókávai. Fémszín: galvanizált arany, ezüst, bronz. Kis, világoskék
tokban.
Az emlékplakett leírása:
Harmincöt milliméter átmérőjű, 15 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi
lánchíd rajzolatával, a koronás. magyar címerrel és következő feliratokkal: "Engem nem hagy
el a reménység, hogy előre megyünk" Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán
Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerület Önkormányzata 1990.X.23.
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6.számú melléklet
A Belváros Egészségügyéért Díj leírása:
Az emlékplakett Makodi Sándor Gyula szobrászművész alkotása.
A díj leírása: A bronzból készült, íves, talpra állítható 14x11 cm-es emlékplakett , cizellált,
patinázott. Egyik oldalán Szent Kozma és Szent Damján egészalakos megformálásával,
hátoldalán „Belváros Egyészségügyéért Díj” felirattal és az adományozás évszámával.
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7. számú melléklet
A Belváros Művelődéséért Díj leírása:
A díj aranyozott fakeretben 2 mm-es sárgarézbe átvitt, kézi rajzzal készült, reneszánsz
stílusú – a rézfelületen belső keretet képező – motívum.
A kép bal felső sarkában szerepel a tudást, a kultúrát lejegyző, terjesztő, két kezével író és
javító kódex-könyvkészítő, utalva az oktatásra és a művelődésre.
A díj tartalmazza az Önkormányzat belekomponált címerét.
A belső mezőben a díjadomnyozó neve: Belváros–Lipótváros Önkormányzat Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság + Belváros Művelődéséért Díj + aktuális név és évszám található.
A kivitel műszaki leírása:
A Kovács Péter Balázs képzőművész által készített alkotás 280x190x2 mm polírozott
sárgaréz, maratott technikával átvitt egyedi rajz + vésés. Végső állapotában beégetett
lakkréteggel, aranyozott fakeretben.
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8. számú melléklet
A Kölcsey Ferenc Díj leírása:
A 11,5 cm átmérőjű bronz palkett a Himnusz költőjét érett férfikorában ábrázolja az 1835ben Anton Einsle által festett, a Magyar Tudományos Akadémián található képnek
megfelelően. A plakett egyik oldalán a költő képmása mellett a KÖLCSEY FERENC DÍJ
felirat, valamint születésének (1790.) és halálának (1838) évszáma van elhelyezve. A plakett
hátoldalán Belváros–Lipótvároscímere, félkörívben elhelyezve a BELVÁROS–
LIPÓTVÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT felirat, valamint a címer alatt a díjadomnyozó
neve – BELVÁROS–LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS, EMBERI JOGI
ÉS KISEBBSÉGI BIZOTTSÁGÁTÓL – szerepel.
Az emlékplakett díszdobozban kerül átadásra.
A díszdobozba helyezett (rögzített) bronz lapon a következő gravírozott felirat van: A
DÍJAZOTT NEVE + az aktuális évszám.
A kivitel műszaki leírása:
A Barabás Márton szobrászművész által készített bronz emlékplakett méretei: 11,5x0,8 cm.
A mélyzöld, velúrbársony borítású, réz pántokkal ellátott, belül fehér mattselyemmel bevont
díszdoboz mérete: 15x17x3,5 cm.
A bronzlap méretei: 8,5x1,5 cm.

Pilinszky Emlékérem leírása:
Az emlékérem 10 cm x kb. 0,8 cm bronz plakett, cizellált, patinázott, főoldalán Pilinszky
János portréját ábrázolja érett férfi korában, oldalán Pilinszky Emlékérem BelvárosLipótváros
Önkormányzata felírattal körbevéve. Mivel az emlékérem számozott
példányszámban kerül kibocsátásra hátoldalán a példányszám megjelölése látható. Az
emlékérem Fekete Géza szobrászművész alkotása , fehér selyembélésű bordó bársony
díszdobozban.
A Díszoklevél leírása:
A Díszoklevél 35 x 26 cm nagyságú, merített papír, egyedi kézzel festett oklevél, Szalay
Katalin kódexíró alkotása, mely a Pilinszky Emlékérem adományozásáról szól, tartalmazza a
díjazott és adományozó nevét és az aktuális évszámot.
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9. számú melléklet
A Belváros Szociális Munkáért Díj leírása
A díj: egy férfi alakot formázó, az ölében halaskosarat tartó bronz szobor. A talapzat egyik
oldalán kis réz tábla: Belváros Szociális Munkáért felirat és évszám szövegrésszel, a másik
oldalon a díjazott nevével.
A kivitel műszaki leírása:
A talapzat 12,8 x 12, x 2,9 cm-es megmunkált fa. A bronzból Jengi Barjan Maminkon
szobrászművész által készített kisplasztika mérete: 32 x 9 cm.
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10. számú melléklet
A Reitter Ferenc Díj leírása:
Emlékplakett Reitter Ferenc kidomborodó képmásával, mely alatt körbefut a felirat:
REITTER FERENC DÍJ. Az emlékplakett hátoldalán a következő szöveg: BELVÁROS–
LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZATA, alatta az aktuális évszám.
A kivitel műszaki leírása:
Tóth Ernő képzőművész által készített 100 mm átmérőjű és 15 mm magasságúra
kiemelkedő bronz emlékplakett, Legend by Jousi L38 típusú 165x165x28 mm sötétkék
bársony éremdobozban 100 mm-es sötétkék bársony érembetéttel. A tok fedelén alulraközépre tájolva a felirat arany betűkkel: REITTER FERENC DÍJ (betűtípusa: Americana
Extra Hu, 26p)
Az Oklevél tartalma:
OKLEVÉL
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
Reitter Ferenc Díjat adományoz ……………………………… részére.
................................................. ............................................................................................................
Polgármester
Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke
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11. számú melléklet
Szent György Díjjal járó Oklevél leírása:
Az Oklevél tartalma:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele a Szent György
Díj adományozásáról
.....................................................
Jegyző

.......................................................
polgármester

Az Emlékplakett leírása:
Harmincöt milliméter átmérőjű, l.5 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi
lánchíd rajzolatával, a koronás, magyar címerrel és következő feliratokkal: "Engem nem hagy
el a reménység, hogy előre megyünk" Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán
Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerület Önkormányzata 1990.X.23.
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