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Tárgy:  Békés város jelképeirıl és a helyi 
elismerések adományozásáról szóló 
10/1995. (III. 31.) KT rendelet módosítása 

Sorszám: IV/10 

Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı 
Hatósági Osztály 
 

Döntéshozatal módja: 
Minısített többség az SZMSZ 12. § (4) 
bekezdés a.) pontja alapján. 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság, 
Kulturális és Sport Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete  

2009. október 1-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

Az évek során több megkeresés és javaslat érkezett békési polgárok, valamint civil 
szervezetek részérıl, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevıirıl, mártírjairól 
Békés Város Önkormányzata emlékezzen meg.  

A szabadságharc emlékére Békés Város Képviselı testülete emlékérmet alapít „Az 
1956-os Békési Forradalmárok Tiszteletére” elnevezéssel. Az emlékérem adományozása a 
Békés Városi Múzeum kutatómunkájával, történelmi tények figyelembevételével történik.  

Az emlékérmet adományozó szervre az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság tesz javaslatot. 

A rendeletet emellett abból az okból is szükséges módosítani, mivel jelenleg a 
közterületek elnevezésére, szobrok, emléktáblák, dombormővek elhelyezésére vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaz, mellyel kapcsolatban 2008. szeptemberében önálló rendeletet 
fogadott el a Képviselı-testület [33/2008. (X.1.) rendelet], így ezeket a szakaszokat hatályon 
kívül kell helyezni. 
 
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2009. szeptember 16. 

 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2009. (X. 2.)  
 

r e n d e l e t e 
 

BÉKÉS VÁROS JELKÉPEIRRİL ÉS A HELYI ELISMERÉSEK 
ADOMÁNYOZÁSÁRÓL  

szóló 10/1995. (III. 31.) rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 
 

Békés Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. 
§ (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 

 
1. § 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Békés város jelképeirıl és a helyi 
elismerések adományozásáról szóló 10/1995. (III. 31.) rendelete (továbbiakban: R.) az alábbi 
25/B. §-al egészül ki: 
 

„Az 1956-os Békési Forradalmárok Tiszteletére alapított  
Emlékérem 

 
25/B. § 

(1) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az 1956. októberi forradalom és 
szabadságharc idején a nemzet szolgálatában és a haza szabadságának védelmében 
szerzett érdemek elismeréseként, a forradalom és szabadságharc tiszteletére 
Emlékérmet alapít. 

(2) Az Emlékérem erkölcsi jellegő, tulajdonosa a város tiszteletét és megbecsülését 
élvezi. 

(3) Az Emlékérem adományozható: 

a) azoknak a békési kötıdéső polgároknak, akik a forradalmi kormányban, 
nemzeti (forradalmi) bizottságokban, munkástanácsokban, demokratikus 
pártokban, nemzetırségben, valamint más forradalmi szervezetekben jelentıs 
tevékenységet fejtettek ki; 

b) azoknak a békési kötıdéső polgároknak, akik az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc idején fegyverrel harcoltak a független és demokratikus 
Magyarországért; 

c) azoknak, akik a forradalom idején békési polgárok voltak és személyi 
szabadságukat az 1956-os forradalom eszméihez való ragaszkodásukért 
korlátozták; 
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d) azoknak a békési kötıdéső polgároknak, akik az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékének ırzéséért és megörökítéséért kiemelkedı tevékenységet 
fejtettek ki. 

(4) Az Emlékérem adományozásáról a polgármester javaslatára a  …………………….. 
dönt.  

(5) Az Emlékérem elhunyt személynek is adományozható (posztumusz kitüntetés). Az 
elhunyt személy részére adományozott Emlékérem átvételére házastársa (élettársa), 
ennek hiányában örököse jogosult. 

(6) Az Emlékérem átadására az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett városi ünnepség alkalmából kerül sor.” 

 
2. § 

 
A R. 26–29. §-ai hatályukat vesztik. 
 

3. § 
 

Ezen rendelet 2009. október 2. napján lép hatályba. 

 

 

 
Békés, 2009. október 1. 

 

 

  

   Izsó Gábor Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  

polgármester  jegyzı 

 
 

A rendelet kihirdetésre került:  
 
2009. október 2-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 

 
 


