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A Budapesti Szlovákokért Díj 

ALAPOKMÁNYA 
 

(Az alapokmány a Fővárosi Szlovák Önkormányzat 2017. szeptember 13-én 

megtartott ülésén, a 66/2017.(IX.13.) FSZÖ határozattal került jóváhagyásra.)  

 

A Fővárosi Szlovák Önkormányzat elfogadta az alábbi Alapokmányt: 
 

1. Cikk 
Megalapítja a „Budapesti Szlovákokért Díjat“ (a továbbiakban: „Díj“), amelynek az 

adományozója a Fővárosi Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: „FSZÖ“). 

A díj olyan magánszemélyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik, illetve 

amelyek tevékenységükkel hosszabb távon és jelentős mértékben hozzájárultak 

a budapesti szlovákság közösségi életének fejlesztéséhez. 

 

A díj részét képezi: 

a) érem, előlapján a FSZÖ címerének dombornyomatával és az azt körbevevő „Cena 

za budapeštianskych Slovákov“ (Budapesti Szlovákokért Díj) felirattal, hátlapján 

a FSZÖ logójával és azt körbevevő „Slovenská samospráva Budapešti“ (Fővárosi 

Szlovák Önkormányzat) felirattal;  

b) oklevél amelyen feltüntetésre kerülnek a díjazott adatai.                 

 

 

2. cikk 

A díj átadására a budapesti szlovákság közösségi életének fejlesztéséhez való 

hozzájárulás elismeréseként, évente egyszer, a Budapesti Szlovákok Napján kerül sor.   

 

 

3. cikk 

A díj odaítélhető:  

   a) olyan magánszemélynek, aki tevékenységével hosszabb távon és jelentős 

mértékben hozzájárult a budapesti szlovákság közösségi életének fejlesztéséhez; 

 b) olyan szlovák közösségnek, amely tevékenységével hosszabb távon és jelentős 

mértékben hozzájárult a budapesti szlovák közösség életének fejlesztéséhez. 

 

Adott személy vagy közösség csak egyetlen alkalommal részesülhet a díjban. 

 

A díj odaítélésére vonatkozó javaslat előterjesztésére jogosultak: 

  - a Budapesten működő szlovák önkormányzatok; 

  - a Budapest területén működő szlovák jogi személyek; 

  - Budapesten élő természetes személyek. 

  

A javaslatok előterjesztése írásban, postai úton a FSZÖ címére történik 

- határidő: az adott naptári év október 31. napja; 

- cím: Fővárosi Szlovák Önkormányzat, 1054 Budapest, Akadémia u. 1. II. em. 290. 

szoba; elektronikus cím: ssamb@gmail.com 
Kizárólag a postai úton benyújtott javaslat minősül hivatalosnak. Az elektronikus címre érkező 

előterjesztés csupán tájékoztató jelleggel bír.    
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A díj adományozására vonatkozó előterjesztés kötelező kellékei: 

1. a kitüntetésre javasolt jelölt adatait tartalmazó kitöltött formanyomtatvány; 

2. a javaslatot előterjesztő szervezet budapesti tevékenységét, illetve az előterjesztő 

magánszemélynek a budapesti szlovák közösséghez való tartozását igazoló okmány.   

 

A kötelező okmányokon kívül további olyan mellékletek is beküldhetők, amelyek 

segíthetik a díj odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalát. 

A díj alapítója szükség esetén a javaslattevőtől további kiegészítő adatokat is kérhet 

a kitüntetésre előterjesztett személyről/közösségről. 

 

 

4. cikk 

A díj odaítéléséről a FSZÖ választott testületének képviselői döntetnek, akik ebben az 

esetben a bíráló bizottságként járnak el.  

 

 

5. cikk 

A bíráló bizottság legkésőbb az adott tárgyév október 31. napjáig betekintésre megkapja 

a beérkezett javaslatokat. 

A bizottság a tárgyév utolsó negyedévében munkaértekezletet tart, és dönt a díj 

odaítéléséről. 

A bizottság a beérkezett javaslatok alapján összeállítja a jelöltek listáját és egyszerű 

többséggel dönt a díj odaítéléséről.   

A szavazás egyszerű többséggel született eredménye kollektív döntésnek minősül, és az 

a bíráló bizottság minden tagjára nézve kötelező érvényű. 

A bíráló bizottság tagjait a díj odaítéléséről szóló eredmény nyilvánosságra hozataláig 

titoktartás kötelezi.  

 

 

6. cikk 

A díj átadására mindig a tárgyév decemberében, a Budapesti Szlovákok Napján kerül sor. 

A díjátadó ünnepségre meghívást kapnak a kitüntetettek, a javaslatokat előterjesztő 

önkormányzatok és jogi személyek képviselői, illetve a javaslatot előterjesztő 

magánszemélyek.  

 

 

7. cikk 

A jelen alapokmány 2017. szeptember 13- lépett hatályba.  

 

A díj első alkalommal 2017. december 9-én került átadásra. 

 

További információk a FSZÖ Titkárságán állnak rendelkezésre 

e-mail: ssambp@gmail.com,  

telefon: 374-0635, +36 30 921 3412 
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