
 
 

Előterjesztés és általános indoklás  
„Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről 

szóló ../2011. (… …) sz. rendelethez 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 Több jelzés érkezett a közelmúltban, hogy a díszpolgári cím adományozását 
előzze meg a település közvéleményének meghallgatása. Ezen kérés, illetve a jelölt 
nagyobb támogatottságának alátámasztására szerepel az új rendeletben egy komoly 
ajánlási korlát, valamint egy éves várakozási idő, amelyek együttesen alkalmasak a 
cím odaítélése előtt a vélemények széles körű felmérésére.  
 Korábbi rendeletünk nem tartalmazott előírásokat arra vonatkozóan sem, hogy 
mi a teendő abban az esetben, ha valaki érdemtelenné válik a címre, holott ez egyes 
esetekben magától értetődő erkölcsi kötelessége a Képviselő-testületnek.  
 E rendelet további részei a korábban hatályos szabályozáshoz képest szinte 
teljes egészsében változatlan módon rögzítik az egyes eljárási szabályokat. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 08. 
 
 
 
 
        Vincze József  
        polgármester  
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
./2011. (… …) sz. rendelete  

„Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről 
 
 

1. § 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a község közéletének kiemelkedő személyiségei 
számára, vagy akik a község életében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel 
- a községet tiszteletreméltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és 
tisztelet legméltóbb kifejezésképpen „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” címet 
adományozhatja. 
 

2. § 
 

(1) „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” címet Alsónémedi Nagyközség 
 Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza. 
 
(2) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely alsónémedi 

 állandó lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény a Képviselő-testületnél 
úgy, hogy a kezdeményezéshez csatolni kell a tárgyév január 01-i állandó 
lakosságszám 10 %-át meghaladó, a kezdeményezés benyújtásakor állandó 
Alsónémedi lakcímmel rendelkező és 18. életévét betöltött polgár nevet, lakócímet 
és sajátkező aláírást tartalmazó ajánlását.  

 
(3) A Képviselő-testület a kezdeményezést az Alsónémedi Hírmondó útján 

nyilvánosságra hozza annak benyújtását követően megjelenő első számában.  
  
(4) A díszpolgári cím adományozásáról a Képviselő-testület a kezdeményezést 

benyújtását követő egy év eltelte utáni első rendes ülésén dönt és a javaslat elbírálása 
során gondosan és körültekintően vizsgálja a tevékenység kiemelkedő mértékét és 
azt, hogy az mennyiben szolgálja vagy szolgálta Alsónémedi Nagyközség 
lakosságának közérdekét. 

 
(5)  A díszpolgári cím átadására általában nemzeti ünnepek alkalmával kerül sor. 
 
 

3. § 
 
(1) A díszpolgári címben részesítetteknek az adományozáskor a polgármester 
 - díszes 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. 
  

A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá. 
 



4. § 
 

A díszpolgár nevét és a 3. §. (3) bekezdésében felsorolt adatokat „Alsónémedi Nagyközség 
Díszpolgárainak Névkönyve” tartalmazza. A bejegyzést a jegyző 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. 
 
 

6. § 
 
(1) Amennyiben a díszpolgárt jogerősen bűncselekmény vádjával elítélik, úgy a 

díszpolgári cím viselésére érdemtelenné válik.  
 
(2) Az (1) bekezdésben említett okot a díszpolgár köteles a Képviselő-testületnek 

bejelenteni, illetve azt bárki bejelentheti.  
 
(3) A (2) bekezdésben említett bejelentést követő első rendes képviselő-testületi ülésen a 

Képviselő-testület határozattal köteles visszavenni a dsíszpolgári címet. 
 
(4) A (3) bekezdésben említett határozat meghozatalát követő 8 napon belül az 

érdemtelenné vált díszpolgár nevét „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgárainak 
Névkönyve” bejegyzéseiből áthúzással törölni kell. A törlést a jegyző írja alá. 

 
 

7. § 
 
(1)  Jelen rendelet 2011. április 01-jén lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyedejűleg hatályát veszti az „Alsónémedi 

Nagyközség Díszpolgára” cím alapításáról szóló 7/1996. (VI. 28.) sz. rendelet, 
valamint a módosítására kiadott 18/2001.(X.15.) sz. rendelet. 

 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 08. 
 
 
 
 
 
 Vincze József  Rozgonyi Erik  
 polgármester  címzetes főjegyző  
 


