
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
12/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről, 

egységes szerkezetben az 5/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel 
 

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 és  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) „Alsónémedi Díszpolgára” Kitüntető Cím, 
 
b) „Alsónémediért” 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 civil szervezetek, 
d) intézmények kollektívái, 
e) egyházak vezetői, 
f) Alsónémedi nagyközség polgárai. 

 
(2)1 A kitüntetések adományozására szóló javaslatot - az adományozást megelőző évben - 
legkésőbb november 10-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)2 A polgármester - az adományozást megelőző évben - legkésőbb november 30-ig terjeszti 
a képviselő-testület elé a beérkezett javaslatokat. 
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(5) A képviselő-testület az előterjesztett  javaslatokról a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság előzetes véleményezése  alapján, titkos szavazással, minősített többséggel dönt.  
 
(6) Írásbeli indoklás  nélküli javaslatot a Képviselő-testület nem tárgyalhat. 
     

II. fejezet 
AZ EGYES KITÜNTETÉSEKRŐL 

 
3. Alsónémedi Díszpolgára Kitüntető Cím 

 
3. § 

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 Díszpolgára” címet adományozhatja. 
 
  

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

foglaltakról eltérően is rendelkezhet. 
 
(3) A díszpolgári oklevél tartalmazza: 

a, az adományozott nevét, 
b, az adományozó nevét, 
c, a kitüntetés nevét, 
d, a megállapító határozat számát 
e, az adományozás indokait. 

  
(4) A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá. 
 

5. § 
 

(1) Alsónémedi  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.„Alsónémediért” Kitüntető Díj 

6. § 
 

„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.§. 
(1) A kitüntető díj  az adományozást igazoló díszoklevélből  és az erre az alkalomra készített 
emlékplakettből állnak. 
 
(2) Az oklevél tartalmazza: 

a, az adományozott nevét, 
b, az adományozó nevét, 
c, a kitüntetés nevét, 
d, a megállapító határozat számát 
e, az adományozás indokait. 

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

 
               III. fejezet 
A kitüntetések közös szabályai 
 
    5. A kitüntetések átadása 

 
      8.§. 
 
(1) 3 A kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között a március 15-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 Díszpolgárainak Névkönyve” a 4.§. (3) bekezdése,   az „Alsónémediért 
Kitüntetési Díjasok Névkönyve”  a 7. § (2) bekezdése szerinti adatokat tartalmazza. 
 
(6) A kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli. Az elismerések 
költségeinek fedezetét az önkormányzat adott  évi  költségvetésében kell biztosítani.  
 
 

6. Kitüntetések visszavonása 
  
                 9.§. 

(1) A kitüntetéseket  
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a) ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik  vagy  
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 vagy a tudomásszerzést  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 8.§ (5) bekezdés szerinti névkönyv 
bejegyzéseiből áthúzással törölni kell. A törlést a jegyző írja alá. 

 
IV. fejezet 
 

   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

            10.§ 
 
(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: 2012.április 24. 
 
 
                                  Dr. Percze Tünde 
                                         jegyző 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2016. május 02-án. 


