
 

 

Javaslatkérés Díszpolgári cím adományozására 

 

Tisztelt Törökbálintiak! 

 

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1992-ben alapította a „Törökbálint 

Város Díszpolgára” címet, amely az Önkormányzat legrangosabb kitüntetése. Olyan 

köztiszteletben álló személyek kaphatják meg, akik 

- Törökbálint Város szellemi és anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak és a 

közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, az oktatás - nevelés, a sport 

területén maradandót alkotómunkájukkal elősegítették Törökbálint fejlődését, polgárainak 

boldogulását; 

- kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak hozzá Törökbálint fejlődéséhez; 

- a település nemzetközi kapcsolatainak a fejlesztése és egyéb külkapcsolatainak 

gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Törökbálint 

hírnevének, tekintélyének növeléséhez.  

A kitüntetésre vonatkozó hatályos szabályokat a helyi kitüntetések, elismerések alapításáról, 

adományozásának szabályairól szóló 30/2015. (XII.2.) Ör. számú helyi önkormányzati 

rendelet tartalmazza részletesen (elérhető: www.torokbalint.hu/önkormányzat/rendeletek).  

E rendelet 5. §-a szerint a kitüntetés adományozására minden év augusztus 31-ig a 

következők tehetnek javaslatot: Törökbálint lakosai; a települési önkormányzati képviselők és 

bizottsági külső tagok; nemzetiségi önkormányzatok; jegyző; intézményvezetők; ifjúsági 

önkormányzat; a településen működő egyházak; civil-és sportszervezetek. 

A Díszpolgári cím Törökbálinton született, vagy Törökbálinton élő, vagy munkásságával 

Törökbálint életéhez kapcsolódó magyar állampolgárnak, valamint határainkon túl élő 

külföldi személynek és posztumusz kitüntetésként is adományozható. A kitüntetést minden 

évben legfeljebb egy személy kaphatja meg.  

A díj alapítása óta a következő személyek nyerték el a Díszpolgári címet: 

Adományozás 

éve 

Kitüntetett személy 

Magyarországi Határon túli 

2004 Igaly Diána  

2005 Bogár István, dr. Elek Sándor  

2006 dr. Schay Éva, Márk Gergely Gelmár Mihály, Zeiss Ferenc 

2007 Turai István, dr. Tulassay Tivadar  

2008 dr. Fülöp Rudolf Szász Jenő 

2009 Szőnyi Erzsébet Rolf Karrer 

2010 Nagy József Beigelbeck Rókus 

2011 Gigler József Ludwig Ferenc 

2012 dr. Zsolnai József  Hadnagy Dénes 

2013 
Hegmanné Nemes Sára, Bognár 

Árpád 
 

2014  Georg Czinszky 

2018 Kertesi Ingrid  

2019 Bolla Júlia  

A kitüntetési javaslatot írásban kell megtenni és tartalmaznia kell a javasolt személy 

adatait, rövid bemutatását, a tevékenységének ismertetését, méltatását és a javaslat indoklását. 
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A javaslatokat 2020. augusztus 31-ig elektronikusan a nagy.eszter@torokbalint.hu e-mail 

címre lehet megküldeni, illetve papír alapon a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Szervezési 

és Jogi Irodáján (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79., 111-es iroda) lehet leadni. 

A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülésen tartott titkos 

szavazás során, minősített többséggel (7 egybehangzó szavazat) elfogadott határozatban dönt. 

A kitüntetés átadására főszabályként az október 23-a alkalmából rendezett Városi ünnepségen 

kerül sor. A határainkon túl élő külföldi személy részére adományozott díj a testületi döntés 

meghozatalát követő 6 hónapon belül kerül átadásra.  

 

 

Törökbálint, 2020. június 15. 
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