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Előterjesztés 
 

A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete több rendelete szabályozza a különböző 
kitüntetések, címek adományozásának rendjét. A képviselő-testület Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottsága ülésén tárgyalta A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendeletének 
módosítását. A bizottság javaslatot tett a rendeletek egységesítésére, és egy rendeletben való 
szabályozására.  
 
Ennek megfelelően elkészült az egységesített, a kitüntetések, címek adományozásának rendjét egy 
rendeletben szabályozott módosító rendelet tervezet, az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottság 6/2020. (I. 27.) számú bizottsági határozatának megfelelően. 
 
 
A fenti módosító javaslatokat tartalmazó rendelettervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen!  
 
 
Biatorbágy, 2020. február 17. 
 

Tisztelettel: 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 

 
 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  

 
A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Biatorbágy 

Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
1.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) és (3) szakasza az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„8.§ (1)  Kétévente egy kitüntetés adományozható. A kitüntetendő személyekre, 
szervezetekre, csoportokra vonatkozóan bárki javaslatot tehet. A javaslatokat írásban, 
részletes indoklással és aláírva, az adományozás évében május 10-ig Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal) címén, a polgármesterhez kell 
benyújtani.  
 
 (3)  A kitüntetésről szóló döntést az adományozás évében május 31-ig kell meghozni A 
kitüntetés átadási ideje az augusztus 20-i Városi Ünnepség.” 
 
2.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.§ (1) szakasza az alábbiak szerint módosul: 
 
„ (1) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.” 
 
3.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12/A.§ (4), (5) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„(4) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan bárki javaslatot tehet. A javaslatokat írásban, 
részletes indoklással és aláírva, az adományozást megelőző év október 10-ig Biatorbágy 
Város Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) címén, a 
polgármesterhez kell benyújtani. A kitüntetés adományozásra vonatkozó javaslat a kultúrával 
kapcsolatos feladatok ellátásra létrehozott bizottság előterjesztésében tárgyalható meg. 
 
(5)  A kitüntetésről szóló döntést az adományozást megelőző év október 31-ig kell meghozni. 
A kitüntetés átadási ideje a Magyar Kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepség.” 
 
4.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12/B.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) Kétévente legfeljebb egy kitüntetése adható.” 
 
5.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12/C.§ (4), illetve (5) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„(4) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan a polgármester, a főépítész és a helyi 
építészeti-műszaki tervtanács tehet javaslatot. A javaslatokat írásban, részletes indokolással 
és aláírva, az adományozás évében május 10-ig Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: polgármesteri hivatal) címén, a polgármesterhez kell benyújtani. A kitüntetés 



adományozására vonatkozó javaslat a városfejlesztés ellátására létrehozott bizottság 
előterjesztésében tárgyalható meg. 
(5) A kitüntetésről szóló döntést az adományozás évében május 31-ig kell meghozni. A 
kitüntetés átadási ideje az augusztus 20-i Városi Ünnepség.” 
6.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) egy további, VI/D Fejezettel, ezen belül 12/D.§ 
szakasszal egészül ki: 

„VI/D FEJEZET 
„Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára Cím” 

12/D.§. (1) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete „Biatorbágy Tiszteletbeli 
Polgára” címet adományozhat olyan személyek részére, akik tevékenységükkel elősegítették 
vagy támogatták Biatorbágy település fejlődését. 
(2) Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára a közösség elismerését kifejező, a település címerével 
díszített oklevelet kap. Az oklevél tartalmazza: 
a.) az adományozó megjelölését; 
b.) a település címerét; 
c.) a tiszteletbeli polgár nevét és lakóhely településének nevét; 
d.) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. 
Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a tiszteletbeli polgár cím 
adományozásáról szóló díszoklevelet a tiszteletbeli polgár házastársának, vagy örökösének 
kell megküldeni. 
(3) A kitüntetés odaítélése indokolt esetben, alkalomszerűen történik. 
(4) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan bárki javaslatot tehet. A javaslatokat írásban, 
részletes indoklással és aláírva, az adományozás évében május 10-ig Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal) címén, a polgármesterhez kell 
benyújtani. A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslat az ügyrendi feladatok ellátására 
létrehozott bizottság előterjesztésében tárgyalható meg.  
(5) A kitüntetésről szóló döntést az adományozás évében május 31-ig kell meghozni.”  
 7.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) egy további, VI/E Fejezettel, ezen belül 12/E.§ 
szakasszal egészül ki: 
 

VI/E FEJEZET 
„Biatorbágy Város Díszpolgára Cím” 

 
 

12/E.§ (1) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, 
hogy a kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, 
valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékelve állíthassa példaként a jelen 
és az utókor elé, Biatorbágy Város Díszpolgára díjat alapít. 
 
(2) Biatorbágy Város Díszpolgára díj adományozható olyan, a településhez kapcsolódó 
személynek, aki biatorbágyi kötődésű és tevékenységével a településnek hírnevet szerzett 
vagy a település anyagi és szellemi értékeit gyarapította. 
 
(3) Biatorbágy Város Díszpolgára a közösség elismerését kifejező, a település címerével 
díszített oklevelet kap.  Az oklevél tartalmazza: 



a) az adományozó megjelölését; 
b) a település címerét; 
c) a díszpolgár nevét és lakóhely településének nevét; 
d) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. 
 
Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a díszpolgári cím adományozásáról 
szóló díszoklevelet a díszpolgári házastársának, vagy örökösének kell megküldeni. 
 
(4) A kitüntetés odaítélése indokolt esetben, alkalomszerűen történik. 
 
(5) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan bárki javaslatot tehet. A javaslatokat írásban, 
részletes indoklással és aláírva, az adományozás évében május 10-ig Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal) címén, a polgármesterhez kell 
benyújtani. A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslat az ügyrendi feladatok ellátására 
létrehozott bizottság előterjesztésében tárgyalható meg. 
 
(6) A kitüntetésről szóló döntést az adományozás évében május 31-ig kell meghozni.” 
 
8.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) 
Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) egy további, VI/F Fejezettel, ezen belül 12/F.§ 
szakasszal egészül ki: 
 

VI/F FEJEZET 
„Szép Porta Biatorbágyért Díj” 

 
12/F.§. (1) A díj adományozható a város szépítése, a kulturált lakókörnyezet kialakítása és 
az abban való tevékeny, példamutató részt vállalás közösségi elismerése érdekében. 
 
(2) A címért induló programon azok az állampolgárok vesznek részt, akik lakóingatlannal, 
családi vagy társasház tulajdonnal, illetve használattal rendelkeznek a városban.  
 
(3) A díjat az az állampolgár kaphatja: 
a) akinek lakóházát, valamint a hozzá tartozó kertjét, udvarát, utcafrontját az adott városrész 
jellegéhez is illeszkedően harmonikus és kulturált megjelenés jellemzi egész évben, 
kialakítása és ápolása a település kisvárosi, kertvárosi környezetében példaértékkel szolgál, 
és mindezt az állampolgár saját erejéből, saját munkálkodásával, tevékenységével éri el, 
illetve tartja fenn; 
b) aki ingatlanán az elismerő cím elnyerésével járó emléktáblának közterületről jól látható 
helyen való kihelyezését vállalja. 
 
(4) A „SZÉP PORTA BIATORBÁGYÉRT” címmel elismert állampolgár számára a Képviselő-
testület emléktáblát és oklevelet adományoz. Az emléktábla tartalmazza: „SZÉP PORTA 
BIATORBÁGYÉRT” – Biatorbágy címerével és az odaítélés évszámával. 
 
(5) A díjból évente legfeljebb 3 (három) adható ki. 
 
(6) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan bárki javaslatot tehet. A javaslatokat írásban, 
részletes indoklással és aláírva, az adományozás évében május 10-ig Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal) címén, a polgármesterhez kell 
benyújtani. 
 
(7) a) A kitüntető cím odaítélése előtt – a beérkezett javaslatok mérlegelését követően – a 
Képviselő-testület által felállított 6 fős véleményező bizottság tesz javaslatot az elismerésre 
érdemes ingatlanra, illetve annak tulajdonosára, használójára. 
b) A véleményező bizottság tagjai: 



 aa) Biatorbágy polgármestere – mint állandó tag; 
 ab) A város főépítésze – mint állandó tag; 
           ac) Biatorbágy Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési  
 Bizottságának egy delegált tagja; 
 ad) Biatorbágy Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
 Bizottságának egy delegált tagja; 
 ae) Egy Biatorbágyon bejegyzett és kertészeti, kertépítési szakterületen  működő 
gazdasági vállalkozás, szakirányú végzettséggel és tapasztalattal  rendelkező – a 
polgármester által felkért – képviselője. 
           af) Az Értéktár Bizottság egy delegált tagja. 
 
9. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Nagyközség 
Képviselő- testülete 7/2005. (06. 23.) Ör. sz. rendelete  A „Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” 
cím adományozásáról, Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2000. (05.01.) Ör. sz. 
rendelete A „SZÉP PORTA BIATORBÁGYÉRT” cím adományozásáról és Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő- testülete 15/2014 (V. 29.) önkormányzati rendelete ”Biatorbágy 
Város Díszpolgára” cím adományozásáról. 
 
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 Tarjáni István dr. Orosz György 
 polgármester jegyző 
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