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Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére adományozható helyi kitüntetésekről 

 
egységes szerkezetbe foglalva a 7/2022. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelettel 

 
1Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és 
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1.§ 

(1) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1956 októberi forradalom és 
szabadságharc idején a nemzet szolgálatában és a haza szabadságának védelmében, a 
biai és a torbágyi polgárok érdekében szerzett érdemek elismeréseként 1956-os 
Emlékérmet (a továbbiakban Emlékérem) alapít. 

(2) Az Emlékérem erkölcsi jellegű, tulajdonosa a város tiszteletét és megbecsülését élvezi. 
 

2. § 
(1)  Az Emlékéremből személyenként egy darab adományozható.  
(2)  Az Emlékérem annak adományozható, 
a) aki az 1956 októberi forradalom és szabadságharc idején küzdött a független 
demokratikus Magyarországért, tevékenyen részt vett a helyi forradalmi vezetés 
munkájában, tevőlegesen támogatta annak törekvéseit, közreműködött a közrend és a 
közvagyon védelmében, valamint a közellátás biztosításában, 
b) akinek a személyi szabadságát az 1956 eszméihez való ragaszkodásáért korlátozták, a 
forradalom utáni megtorlás áldozatává vált. 
 
(3) Az Emlékérem átadására minden évben az 1956 októberi forradalom és 
szabadságharc évfordulóján rendezett városi ünnepségen kerül sor. Az Emlékérmet a 
Polgármester adja át.  
 

3.§ 
(1)  Az Emlékérem adományozására bárki javaslatot tehet. 
(2)  A javaslatokat évente legkésőbb szeptember 1-ig kell a Polgármesterhez benyújtani. 

2011-ben a javaslatok benyújtására szeptember 30-ig van lehetőség. 
(3)  A 2. § (2) bekezdésében foglaltakat a javaslatban hitelt érdemlően kell bemutatni.  
(4)  Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén az Emlékérem posztumusz is 
adományozható. Az Emlékérem átvételére ilyenkor a kitüntetett családja által kijelölt 
hozzátartozók, leszármazottak jogosultak. 
(5) Az Emlékérem odaítéléséről, visszavonásáról a Képviselő-testület dönt. 
(6) Az Emlékérem visszavonható, ha a kitüntetésben részesített személy arra 
érdemtelenné válik. 
 

 
1 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. április 2-ától. 

 



4.§ 
(1) A kitüntetésről és annak visszavonásáról hozott határozatokat a helyben szokásos 

módon kell közzétenni. 
(2) E rendelet a kihirdetését követően lép hatályba. 
 
 

Tarjáni István      dr. Kovács András 
polgármester jegyző 
 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022.  április 14. napján. 

                                              

                                                                                         dr. Hajdu Boglárka 

  jegyző 

 


