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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A korábbi bizottsági és testületi döntés alapján elkészült a helyi kitüntetésekről szóló 
egységes rendelet-tervezet. 
A  tervezet fő irányvonalai: 
 

- Egységes rendeletben az összes helyi kitüntetés. 
- Alapul véve a korábbi díszpolgári és alsónémediért rendeleteket, ezek átöröklődtek a 

tervezetbe, természetesen módosításokkal. 
- Új kitüntető díj 6 db került be, megpróbáltuk felölelni az összes területet, ezeket 

magánszemélyek és közösségek egyaránt megkaphatnák. 
- A legmagasabb elismerés a díszpolgári (csak magánszemély esetábem), ennél az 

ÉLETMŰRE helyeztük a hangsúlyt. 
Az elismerés fényét emelné a ciklusonként 1 db, a ciklus utolsó évében, így az 
adományozó testület is több évet tud alapul venni. 

- A kitüntető díjakból  évente maximum l db lenne fajtánként adományozható, többet 
nem javaslunk, mert akkor értékét veszti, de bekerült a megosztott díj lehetősége két 
magánszemély esetében (pl. házaspár, táncospár stb. esetében előfordulhat, hogy két 
ember érte el az eredményt). 

- Az egyes díjaknál a megszövegezésben próbáltuk azt érzékeltetni, hogy a 
megfogalmazás kifejezze mit is várunk el attól az embertől/közösségtől, akit ilyen 
díjban kívánunk részesíteni. 

- Az egyeztetés alapján a díjak nem járnának pénzjutalommal, erkölcsi elismerést 
jelentenének.  
Itt hívjuk  fel a figyelmet, hogy amennyiben mégis, úgy valamennyi díjhoz rendelni 
kell, sőt a díszpolgárihoz is, mert a „csatolt” adománnyal is érzékeltetni szükséges az 
elképzelt „ hierarchiát”. 

- A tervezet szerint az összes díjra egy időben lehetne javaslatot tenni, egy időben 
bírálná el a testület és egyszerre, az aug. 20-i állami ünnepen kerülnének átadásra. 
Ezáltal a javasolt személyek közül választhatná ki a testület, hogy ki, milyen területen 
és valóban megérdemli-e a többiekhez képest a díjat. 

- Az un. ügynökkérdés: feltételként nem lehet szabni, mert vagy úgy szavazunk, hogy 
megérdemli vagy úgy hogy nem,  mert akivel szemben bármi előzetesen felmerül azt 
joga van nem megszavazni a testületi tagnak. 
Az érdemtelenné válásnál emeltük be ennek lehetőségét.  Nem tartjuk jónak, hogy 
valakit kitüntetünk és elkezdünk utána nyomozni. Ha az önkormányzattól kívülálló 
dolgok, események kapcsán kiderül az ügynök múlt az egy más helyzet. 
A jogerős bűncselekmény alapján elítélést nem lehet vitatni, azt lehet konkrétan 
bizonyítani, így ebben az esetben a kötelező visszavonást, míg az ügynökkérdésnél a 
visszavonás  lehetősége  került be a tervezetbe. 
 

Alsónémedi, 2012. április 10. 
 
         Vincze József 
         polgármester   
Az előterjesztés törvényes!       
 
     Dr. Percze Tünde 
           jegyző 
 



 T e r v e z e t 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
…/2012.(VI.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi  kitüntetésekről 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,  valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított 
eredeti  jogalkotási felhatalmazás alapján, valamint  az Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés  i) 
pontjában rögzített feladatkörében eljárva a helyi kitüntetésekről   a következőket rendeli el:  

 I. fejezet 
1. Általános rendelkezések 
 

1.§ 
(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  annak érdekében, hogy kifejezhesse 
nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a település  jó 
hírének öregbítésében, alsónémedi fejlődésének elősegítésében, valamint a  települési 
közszolgáltatások biztosítása során és a jövendő nemzedékek nevelésében és oktatásában 
kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki, az alábbi helyi elismeréseket alapítja: 
 
a) Kitüntető cím:  
     aa, „Alsónémedi Díszpolgára” kitüntető cím, 
 
b) Kitüntető díjak: 
 ba) „Alsónémediért” kitüntető díj, 

bb) „Alsónémedi Biztonságáért” kitüntető díj, 
bc) „Alsónémedi Egészségügyéért” kitüntető díj, 
bd) „Alsónémedi Közművelődéséért” kitüntető díj, 
be) „Alsónémedi Közszolgálatáért” kitüntető díj, 
bf) „Alsónémedi Nevelésügyéért” kitüntető díj, 
bg) „Alsónémedi Sportjáért” kitüntető díj. 

 
(2) Az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt kitüntető cím csak magánszemélynek 
adományozható. 
       2. A helyi kitüntetések adományozásának rendje 
 

2. § 
(1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: 

a) képviselő-testület  tagjai, 
b) bizottságok tagjai, 
c) helyben működő civilszervezetek, 
d) intézmények kollektívái, 
e) egyházak vezetői, 
f) Alsónémedi nagyközség polgárai. 

 
(2) A kitüntetések adományozására szóló javaslatot - az adományozás évében - legkésőbb 
május 31-ig írásban kell benyújtani a település polgármesteréhez. 
  
(3)A javaslatnak tartalmazni a kell az ajánlott személy vagy szervezet nevét, továbbá azon 
tevékenység részletes leírását, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyul az adott 
kitüntetés elnyerésére. 
 



 (4) A polgármester - az adományozás évében - legkésőbb június 30-ig terjeszti a képviselő-
testület elé a beérkezett javaslatokat. 
 
(5) A képviselő-testület az előterjesztett  javaslatokról a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság előzetes véleményezése ( vagy mindkét bizottság előzetes véleményezése) alapján, 
titkos szavazással, minősített többséggel dönt.  
 
(6) Írásbeli indoklás  nélküli javaslatot a Képviselő-testület nem tárgyalhat. 
 
     

II. fejezet 
AZ EGYES KITÜNTETÉSEKR ŐL 

 
3. Alsónémedi Díszpolgára Kitüntető Cím 

 
3. § 

(1)Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a község közéletének azon kiemelkedő 
személyiségei számára,  akik egész életművükkel, a község életében kifejtett kiemelkedő 
gazdasági munkásságukkal, tudományos vagy művészeti tevékenységükkel  a települést 
tiszteletreméltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet 
legméltóbb kifejezésképpen „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” címet adományozhatja. 
 
(2) A díszpolgári cím ciklusonként maximum 1 személynek adományozható. 
 
(3) Az adományozás éve az önkormányzati ciklus utolsó (vagy 2. vagy 3.) éve. 
 
  

4. § 
(1) A díszpolgári címben részesítetteknek az adományozáskor a polgármester 
 - díszpolgári  oklevelet és 
 - Alsónémedi Nagyközség címerével díszített gyűrűt ad át. 
 
(2)  Posztumusz díj adományozása esetén a Képviselő-testület az (1) bekezdésben 

foglaltakról eltérően is rendelkezhet. 
 
(3) A díszpolgári oklevél tartalmazza: 
 - az adományozó megjelölését, 
 - a határozat számát és keltét, 
 - az adományozott nevét, foglalkozását vagy hivatali állását, 
 - az adományozás indokait. 
  
(4) A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá. 

 
 

5. § 
(1) Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára a Képviselő-testület és a község lakosságának 
tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület 
ülésein. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt  jog érvényesítésének biztosításáért a jegyző a felelős. 



          4. A kitüntető díjak 
6. § 

     .„Alsónémediért” Kitüntet ő Díj 

„Alsónémediért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, 
akik a község életében kiemelkedő tevékenységet végeznek vagy kiemelkedő fontosságú  
tettet visznek véghez, mely tevékenységgel vagy tettel hozzájárulnak a település jó hírének 
öregbítéséhez, fejlődéséhez,  az itt élők életkörülményeinek javításához. 
 
      7.§. 

„Alsónémedi  Nevelésügyéért” Kitüntető Díj 
 
„Alsónémedi  Nevelésügyéért” kitüntető díj adományozható azoknak az Alsónémedi  
közoktatási intézményeiben dolgozó közalkalmazotti vagy nem közalkalmazotti jogállású 
személyeknek és  közösségeknek, akik akár az oktató-nevelőmunka, akár az oktatást segítő 
feltételek biztosítása terén hosszabb idő óta lelkiismeretes munkát végeznek és a gyermekek 
nevelése-oktatása és harmonikus személyiségformálása érdekében kiemelkedő 
eredményességgel dolgoznak. 

8.§. 
„Alsónémedi  Közszolgálatáért” Kitüntető Díj 

 
 „Alsónémedi  Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségnek,  akik szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak, és akik 
hosszú idő óta  közmegelégedésre látják el a köz szolgálatát, köztisztviselői feladataikat. 

 
9.§. 

„Alsónémedi  Közművelődéséért” Kitüntető Díj 
 
„Alsónémedi  Közművelődésért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségnek, akik hosszú idő óta  a kultúra, a hagyományápolás és a közművelődés területén 
kimagasló teljesítményt nyújtanak és ezzel hozzájárulnak Alsónémedi értékeinek 
megőrzéséhez, átörökítéséhez.  
      10.§. 

„Alsónémedi  Biztonságáért” Kitüntető Díj 
 
„Alsónémedi  Biztonságáért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik hosszú idő óta eredményesen működnek közre a település 
közbiztonságának és az itt élők nyugalmának, biztonságérzetének javítása érdekében  
folytatott munkában, különös tekintettel a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, polgárőrség, 
mezőőri szolgálat állományában végzett szolgálatra. 
 
      11.§. 

„Alsónémedi  Egészségügyéért” Kitüntető Díj 
 
„Alsónémedi  Egészségügyéért” kitüntető díj adományozható azoknak  a személyeknek és 
közösségnek, akik hosszú idő óta  szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak 
az alsónémedi lakosok egészségi állapotának megőrzése,  javítása érdekében vagy  a  szociális 
munka területén  munkájukkal jelentős érdemeket szereztek a szociális ellátórendszer 
megfelelő működésében.  
 

4 



      12.§. 
                                            „Alsónémedi  Sportjáért” Kitüntet ő Díj 
 
„Alsónémedi  Sportjáért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik  a testnevelés és a sport népszerűsítésében, a diák-, a tömeg-  vagy a 
versenysport szervezésében, valamint a lakosság fizikai és egészségi állapotának 
fejlesztésében kimagasló munkát végeztek, továbbá olyan hazai vagy nemzetközi 
sporteredményeket értek el, amellyel hozzájárultak Alsónémedi  hírnevének öregbítéséhez. 
 

III. fejezet 
    A kitüntetési díjak közös szabályai 
 

13.§. 
    5.  A kitüntetési díjak tartalma 
 
(1) Az 1.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti   kitüntető díjakból évente maximum 1 
adományozható, mely díjakat  indokolt esetben osztottan, két magánszemély részére is lehet 
adományozni. 
 
(2) A kitüntető díjak  az adományozást igazoló díszoklevélből  és az erre az alkalomra 
készített emlékplakettből állnak. 
 
(3) Az oklevél tartalmazza: 

a, az adományozott nevét, 
b, az adományozó nevét, 
c, a kitüntetés nevét, 
d, a megállapító határozat számát 
e, az adományozott  foglalkozását vagy hivatali állását. 
f, az adományozás indokait. 

 
(4) Az emlékplakett tartalmazza: 
      a, az adományozott kitüntető díj nevét, 
 b, az adományozás évét 
      b, a település címerét. 

      6. A kitüntetés átadása 
 
      14.§. 
(1) A kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között az augusztus 20-i ünnepség keretében  
történik. 
 
(2) A kitüntetéseket a polgármester adja át. 
 
(3) A kitüntetettek névsorát a település honlapján és a helyi újságban közzé kell tenni. 
 
(4) Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni. Az ezzel kapcsolatos ügyviteli 
feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. A bejegyzéseket a jegyző írja alá. 
 
(5) Az „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgárainak Névkönyve” a 4.§. (3) bekezdése,   az 
„Alsónémediért Kitüntetési Díjasok Névkönyve  a 13. § (3) bekezdése szerinti adatokat 
tartalmazza. 

 



 
(6) A kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli. Az elismerések 
költségeinek fedezetét az önkormányzat adott  évi  költségvetésében kell biztosítani.  
 

7. Kitüntetések visszavonása 
  
                 15.§. 

 
(1) A kitüntetéseket  

a. ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik vissza kell vonni,  
b. ha a kitüntetett annak viselésére méltatlanná válik  vissza lehet vonni. 

 
(2) Amennyiben a kitüntetettet jogerősen bűncselekmény vádjával elítélik, úgy annak 

viselésére érdemtelenné válik.  
 

(3) Méltatlanná válik  a kitüntetett, amennyiben  bebizonyosodik róla, hogy méltatlan 
ügynökmúlttal rendelkezik. 

 
(4) Az (1) bekezdésben említett okot az érintett vagy bárki, akinek tudomására jut köteles 

a Képviselő-testületnek bejelenteni. 
 

(5) A képviselő-testület a bejelentést követő első rendes képviselő-testületi ülésén köteles 
tárgyalni a visszavonás kérdését.  

 
(6) A visszavonó határozat esetén annak meghozatalát követő 8 napon belül az 

érdemtelenné vált kitüntetett adatait a 14.§ (5) bekezdés szerinti névkönyv 
bejegyzéseiből áthúzással törölni kell. A törlést a jegyző írja alá. 

 
IV. fejezet 
 

   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
            16.§. 

 
(1) A rendelet 2012. május l-én lép  hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” cím adományozásáról szóló 
9/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az „Alsónémediért Díj” alapításáról szóló 
4/2006. (III. 01.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 27/2006.(XII.11.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 

   Vincze József  Dr. Percze Tünde  
polgármester jegyző 
 

 
A rendelet kihirdetve:…………………………… 
 
                                              Dr. Percze Tünde 
                                                       jegyző 


