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Tisztelt Törökbálinti Lakosok! 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1992-ben döntött a 
település érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként „Törökbálintért" emlékplakett 
adományozásáról. 30/2015. (Xl. 2.) számú önkormányzati rendeletében a Képviselő -testület 
módosította a helyi kitüntetések, elismerések alapításának, adományozásának szabályait. A 
rendelet módosításának következtében a „Törökbálinté11" emlékplakett kitüntetésre immár 
Törökbálint Város lakosai is javaslatot tehetnek. 

A Képviselő-testület ezen cím adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik 
Törökbálint Város szellemi és anyagi gyarapodásáé11 példaértékűen dolgoztak, aminek 
eredményeként a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, az oktatás
nevelés, a spo11 területén maradandó alkotó munkájukkal elősegítették Törökbálint fejlődését, 
polgárainak boldogulását, továbbá azoknak a kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést 
szerzett polgároknak az érdemeit, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak 
hozzá Törökbálint fejlődéséhez, illetve azok érdemeit, akik Törökbálint nemzetközi 
kapcsolatainak a fej lesztése és egyéb külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő 
tevékenységükkel hozzájárultak Törökbálint hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 

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. 

Díszpolgári cím minden évben legfeljebb egy személy részére adományozható. 

A díszpolgári címmel kitüntetett személynek külön erre a célra készített díszoklevél, 
díszpolgári lánc és Törökbálint kisméterü díszzászlója jár. 

A polgármester a díszpolgári címmel kitüntetett Törökbálinton született vagy 
Törökbálinton élő, vagy munkásságával Törökbálint életéhez kapcsolódó magyar 
személynek az október 23-i ünnepségen adja át az adományozásról szóló okmányt, 
díszpolgári láncot és Törökbálint kisméretű díszzászlaját. A határainkon túl élő külföldi 
személy részére a testületi döntés meghozatalát követő 6 hónapon belül kerül a díj átadásra. 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással legkésőbb 
2016. augusztus 31-ig szíveskedjen a szervezes@torokbalint.hu e-mail címre eljuttatni, 
illetve a Szervezési Irodán (Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79., 8. iroda) leadni. 

Törökbálint, 2016. augusztus 05. 
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TÖRÖKBÁLINT DÍSZPOLGÁRAI 

ADOMÁNYOZÁS 
KITÜNTETETT 

ÉVE 
ADOMÁNYOZÁS 

MAGYARORSZÁGI HATÁRON TÚLI 
ÉVE 
2004 Igaly Diána 

2005 
Bogár István 

Dr. Elek Sándor 

2006 
Dr. ShayEva Gelmár Mihály 
Márk Gergely Zeiss Ferenc 

2007 
Turai István 

Dr. Tulassay Tivadar 
2008 Dr. Fülöp Rudolf Szász Jenő 
2009 Szőnyi Erzsébet RolfKarrer 
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 

2015 
A Képviselő-testület nem adományozott díszpolgári 

címet. 


