
Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018. (VII. 19.) önkormányzati rendelete  

a helyi kitüntetések, elismerő címek köréről és adományozásukról  
 

 
Preambulum 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendelet alapján kíván a múlt, jelen és jövendő 
kiemelkedő személyiségeinek, kollektíváinak emléket állítani, az utókor számára is méltó 
megörökítés és példaállítás céljából. 
E nemes kötelezettségének eleget téve, valamint attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség 
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse 
Erdőkertes Község és lakossága érdekében a társadalmi élet bármely területén végzett kiemelkedő 
tevékenységének elismerésére „Erdőkertes Díszpolgára” címet „Róheim Sámuel Erdőkertesért”, 
„Erdőkertes Kultúrájáért”, „Erdőkertes Ifjúságáért”, „Pásztor Gyula Erdőkertes Sportéletéért”, 
„Fuferenda Pál Erdőkertes Közszolgálatáért”, „Erdőkertes Közbiztonságáért”, „Erdőkertes 
Fiatalja”, „Kékesi Péter Erdőkertes Közéletéért” kitüntetést alapít. 
 
 

I.  fejezet 
ERDŐKERTES DÍSZPOLGÁRA CÍM 

 
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete Erdőkertes község és lakossága érdekében a társadalmi, 
politikai, gazdasági, kulturális, tudományos, sport vagy művészeti élete területén végzett, akár 
egyszeri, akár huzamosabb időn át kifejtett kiemelkedő tevékenységet végzett, magyar és külföldi 
állampolgárságú természetes személyek részére, akik hozzájárultak a település jó hírnevének 
öregbítéséhez ERDŐKERTES DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet alapít. 
 
2. § (1) Az ERDŐKERTES DÍSZPOLGÁRA cím adományozását írásban kezdeményezheti 
bármely erdőkertesi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil szervezet, önszerveződő 
közösség, kizárólag jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott űrlap maradéktalan 
kitöltésével, annak minden év május 15. napjáig a Polgármester címére történő elküldésével, 
illetőleg a Polgármesteri Hivatal Titkárságán történő leadásával.  
(2)A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt a cím 
adományozásáról. 
(3) A díszpolgári cím évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor. 
 
3. § (1)A díszpolgári címmel kitüntetett személynek személyesen, posztumusz kitüntetés esetén a 
közvetlen hozzátartozónak, a polgármester díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó 
megnevezését, az adományozott nevét, az adományozás évszámát, valamint az adományozó 
pecsétjét. 
(2) A díszpolgári címmel Erdőkertes címerével vésett 8 gramm súlyú aranygyűrű jár 
tárgyjutalomként. 
(3) A posztumusz díszpolgári címmel Erdőkertes címerével díszített 8 cm átmérőjű, arannyal 
bevont emlékplakett jár tárgyjutalomként. 
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(4)A díszpolgár a község lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért az Önkormányzat 
által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívót kap, díjtalanul látogathatja az Önkormányzat 
művészeti és közművelődési rendezvényeit, létesítményeit. 

II.  fejezet 
RÓHEIM SÁMUEL ERDŐKERTESÉRT kitüntetés 

 
 

4. § Az önkormányzat képviselő-testülete Erdőkertes életében kifejtett tevékenység elismeréséül 
természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, munkahelyi 
közösségek részére RÓHEIM SÁMUEL ERDŐKERTESÉRT kitüntetést alapít. 
 
5. § (1) A RÓHEIM SÁMUEL ERDŐKERTESÉRT kitüntetés adományozását írásban 
kezdeményezheti bármely erdőkertesi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil szervezet, 
önszerveződő közösség, kizárólag jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott űrlap 
maradéktalan kitöltésével és annak minden év május 15. napjáig a Polgármester címére történő 
elküldésével, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Titkárságán történő leadásával.  
(2) A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt az kitüntetés 
adományozásáról. 
(3) A kitüntetés évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor.  
 
6. § (1)A RÓHEIM SÁMUEL ERDŐKERTESÉRT kitűntetés alkalmával a kitüntetett 
személy/ek/nek személyesen, posztumusz kitűntetés esetén a közvetlen hozzátartozónak, a 
polgármester díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, az 
adományozott nevét, az adományozás évszámát, valamint az adományozó pecsétjét. 
(2) A RÓHEIM SÁMUEL Erdőkertesért kitüntetettnek Erdőkertes címerével és „Róheim Sámuel 
Erdőkertesért” felirattal vésett ezüst kitűző, valamint ólomkristály serleg jár jutalomként. 
(3) A posztumusz kitüntetéssel 8 cm átmérőjű ezüstözött, „Róheim Sámuel Erdőkertesért” 
felirattal és Erdőkertes címerével vésett emlékplakett jár tárgyjutalomként.  
 
 

III. fejezet 
ERDŐKERTES KULTÚRÁJÁÉRT Kitüntetés 

 
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete Erdőkertes kulturális életében kifejtett maradandó 
értékű tevékenység, a tudomány, a művészet és irodalom, az oktatás, közművelődés területén 
végzett kiemelkedően eredményes és maradandó munkavégzés elismeréséül természete személyek, 
jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, munkahelyi közösségek részére 
ERDŐKERTES KULTÚRÁJÁÉRT kitüntetést alapít. 
 
8. § (1) Az ERDŐKERTES KULTÚRÁJÁÉRT kitüntetés adományozását írásban 
kezdeményezheti bármely erdőkertesi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil szervezet, 
önszerveződő közösség, kizárólag jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott űrlap 
maradéktalan kitöltésével és annak minden év május 15. napjáig a Polgármester címére történő 
elküldésével, illetőleg Polgármesteri Hivatal Titkárságán történő leadásával.  
(2)A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt a kitüntetés 
adományozásáról. 
(3) A kitüntetés évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor.  

 
9. § (1) Az ERDŐKERTES KULTÚRÁJÁÉRT kitüntetés alkalmával a kitüntetett 
személy/ek/nek személyesen, posztumusz kitűntetés esetén a közvetlen hozzátartozónak, a 
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polgármester díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, az 
adományozott nevét, az adományozás évszámát, valamint az adományozó pecsétjét. 
(2) A kitüntetettnek Erdőkertes címerével és „Erdőkertes Kultúrájáért” felirattal vésett 
ólomkristály serleg jár tárgyjutalomként. 
(3) A posztumusz kitüntetéssel az (2) bekezdésben meghatározott tárgyjutalom jár.  

                
                                          

IV. fejezet 
ERDŐKERTES IFJÚSÁGÁÉRT Kitüntetés 

 
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete Erdőkertes ifjúságának szellemi, fizikai állapotának 
fejlesztésében, szabadidejének hasznos eltöltésének szervezésében végzett kiemelkedő tevékenység 
elismerésére, természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 
munkahelyi közösségek részére ERDŐKERTES IFJÚSÁGÁÉRT Kitüntetést alapít. 
 
11. § (1) Az ERDŐKERTES IFJÚSÁGÁÉRT kitüntetés adományozását írásban 
kezdeményezheti bármely erdőkertesi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil szervezet, 
önszerveződő közösség, kizárólag jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott űrlap 
maradéktalan kitöltésével és annak minden év május 15. napjáig a Polgármester címére történő 
elküldésével, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Titkárságán történő leadásával.  
(2) A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt a kitüntetés 
adományozásáról. 
(3) A kitüntetés évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor.  
 
12. § (1) Az ERDŐKERTES IFJÚSÁGÁÉRT kitűntetés alkalmával a kitüntetett személy/ek/nek 
személyesen, posztumusz kitűntetés esetén a közvetlen hozzátartozónak, a polgármester 
díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozott nevét, az 
adományozás évszámát, valamint az adományozó pecsétjét. 
(2) A kitüntetettnek Erdőkertes címerével és „Erdőkertes Ifjúságáért” felirattal vésett ólomkristály 
serleg jár tárgyjutalomként. 
(3) A posztumusz kitüntetéssel az (2)bekezdésben meghatározottak járnak tárgyjutalommal.  

 
 

V. fejezet 
PÁSZTOR GYULA ERDŐKERTES SPORTÉLETÉÉRT Kitüntetés 

 
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a verseny és tömegsportban az adott évben rendszeres 
és példamutató sportolási tevékenységet folytató, iskolai-, tömeg-, vagy helyi egyesületi sportban 
kiemelkedő munkát végzők részére PÁSZTOR GYULA ERDŐKERTES SPORTÉLETÉÉRT 
Kitüntetést alapít. 

 
14. § (1) A PÁSZTOR GYULA ERDŐKERTES SPORTÉLETÉÉRT kitüntetés adományozását 
írásban kezdeményezheti bármely erdőkertesi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil 
szervezet, önszerveződő közösség, kizárólag jelen rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott űrlap 
maradéktalan kitöltésével és annak minden 
év május 15. napjáig a Polgármester címére történő elküldésével, illetőleg Polgármesteri Hivatal 
Titkárságán történő leadásával.  
(2) A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt a kitüntetés 
adományozásáról. 
(3) A kitüntetés évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor.  
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15. § (1) A PÁSZTOR GYULA ERDŐKERTES SPORTÉLETÉÉRT kitüntetés alkalmával a 
kitüntetett személy/ek/nek személyesen, posztumusz kitűntetés esetén a közvetlen 
hozzátartozónak, a polgármester díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó 
megnevezését, az adományozott nevét, az adományozás évszámát, valamint az adományozó 
pecsétjét. 
(2) A kitüntetettnek Erdőkertes címerével és „Pásztor Gyula Erdőkertes Sportéletéért” felirattal 
vésett ólomkristály serleg jár tárgyjutalomként. 
(3) A posztumusz kitüntetéssel az /2/bekezdésben meghatározottak járnak tárgyjutalommal.  
 
 

VI. fejezet 
FUFERENDA PÁL ERDŐKERTES KÖZSZOLGÁLATÁÉRT Kitüntetés 

 
16. § A tartósan kiemelkedő munkát végző, legalább 10 éves helyi közszolgálatban dolgozó 
önkormányzati munkavállalók tevékenységének elismerésére a képviselő-testület FUFERENDA 
PÁL ERDŐKERTES KÖZSZOLGÁLATÁÉRT Kitüntetést alapít. 
 
17. § (1) A FUFERENDA PÁL ERDŐKERTES KÖZSZOLGÁLATÁÉRT kitüntetés 
adományozására az intézményektől beérkező véleményekről a polgármester tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 
(2) A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt a kitüntetés 
adományozásáról. 
(3) A kitüntetés évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor.  

     
18. § (1) A FUFERENDA PÁL ERDŐKERTES KÖZSZOLGÁLATÁÉRT kitüntetés 
alkalmával a kitüntetett személy/ek/nek személyesen, posztumusz kitűntetés esetén a közvetlen 
hozzátartozónak, a polgármester díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó 
megnevezését, az adományozott nevét, az adományozás évszámát, valamint az adományozó 
pecsétjét. 
(2) A kitüntetettnek Erdőkertes címerével és „Fuferenda Pál Erdőkertes Közszolgálatáért” 
felirattal vésett ólomkristály serleg jár tárgyjutalomként. 
(3) A posztumusz kitüntetéssel az (2) bekezdésben meghatározottak járnak tárgyjutalommal.  
 
 

VII. fejezet 
ERDŐKERTES KÖZBIZTONSÁGÁÉRT Kitüntetés 

 
19. § Az önkormányzat képviselő-testülete Erdőkertes közbiztonsága érdekében kifejtett 
tevékenység elismeréséül természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok, munkahelyi közösségek részére ERDŐKERTES KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 
Kitüntetést alapít. 
 
20. § (1) Az ERDŐKERTES KÖZBIZTONSÁGÁÉRT kitüntetés adományozását írásban 
kezdeményezheti bármely erdőkertesi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil szervezet, 
önszerveződő közösség, kizárólag jelen rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott űrlap 
maradéktalan kitöltésével és annak minden év május 15. napjáig a Polgármester címére történő 
elküldésével, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Titkárságán történő leadásával.  
(2) A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt a kitüntetés 
adományozásáról. 
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(3) A kitüntetés évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor.  
 

21. § (1)Az ERDŐKERTES KÖZBIZTONSÁGÁÉRT kitüntetés alkalmával a kitüntetett 
személy/ek/nek személyesen, posztumusz kitűntetés esetén a közvetlen hozzátartozónak, a 
polgármester díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, az 
adományozott nevét, az adományozás évszámát, valamint az adományozó pecsétjét. 
(2) A kitüntetettnek Erdőkertes címerével és „Erdőkertes Közbiztonságáért” felirattal vésett 
ólomkristály serleg jár tárgyjutalomként. 
(3) A posztumusz kitüntetéssel az (2) bekezdésben meghatározottak járnak tárgyjutalommal.  

 
 

VIII. fejezet 
ERDŐKERTES FIATALJA Kitüntetés 

 
22. § Az önkormányzat képviselő-testülete az adott évben rendszeres és példamutató 
tevékenységet folytató, kiemelkedő munkát végző, 14-25 éves erdőkertesi illetőleg Erdőkertesért 
tevékenykedő fiatal részére ERDŐKERTES FIATALJA Kitüntetést alapít. 

 
23. § (1) Az ERDŐKERTES FIATALJA kitüntetés adományozását írásban kezdeményezheti 
bármely erdőkertesi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil szervezet, önszerveződő 
közösség, kizárólag jelen rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott űrlap maradéktalan 
kitöltésével és annak minden év május 15. napjáig a Polgármester címére történő elküldésével, 
illetőleg a Polgármesteri Hivatal Titkárságán történő leadásával.  
(2) A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt a kitüntetés 
adományozásáról. 
(3) A kitüntetés évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor.  

 
24. § (1) Az ERDŐKERTES FIATALJA kitüntetés alkalmával a kitüntetett személy/ek/nek 
személyesen, a polgármester díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, 
az adományozott nevét, az adományozás évszámát, valamint az adományozó pecsétjét. 
(2) A kitüntetettnek Erdőkertes címerével és „Erdőkertes Fiatalja” felirattal vésett ólomkristály 
serleg jár tárgyjutalomként. 

 
 

IX. fejezet 
KÉKESI PÉTER ERDŐKERTES KÖZÉLETÉÉRT kitüntetés 

 
25. § Az önkormányzat képviselő-testülete Erdőkertes közösségi életében több éve kifejtett 
munka, szervezéssel, munkavégzéssel elősegítette a település közösségeinek összetartását, 
tartozását, hagyományok teremtését az eredményes tevékenység elismeréséül természetes 
személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, munkahelyi közösségek 
részére KÉKESI PÉTER ERDŐKERTES KÖZÉLETÉÉRT kitüntetést alapít.  
 

26. § (1) A KÉKESI PÉTER ERDŐKERTES KÖZÉLETÉÉRT kitüntetés adományozását 
írásban kezdeményezheti bármely erdőkertesi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil 
szervezet, önszerveződő közösség, kizárólag jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 
űrlap maradéktalan kitöltésével és annak minden évi május 15. napjáig a Polgármester címére 
történő elküldésével, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Titkárságán történő leadásával.  
(2) A képviselő-testület soron következő ülésén, minősített többséggel dönt a kitüntetés 
adományozásáról. 
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(3) A kitüntetés évente ítélhető oda, átadására a tárgyév augusztus 20-án kerül sor.  
 

27. § (1) A KÉKESI PÉTER ERDŐKERTES KÖZÉLETÉÉRT kitüntetés alkalmával a 
kitüntetett személy/ek/nek személyesen, posztumusz kitűntetés esetén a közvetlen 
hozzátartozónak, a polgármester díszoklevelet ad át, amely tartalmazza az adományozó 
megnevezését, az adományozott nevét, az adományozás évszámát, valamint az adományozó 
pecsétjét. 
(2) A kitüntetettnek Erdőkertes címerével és „Kékesi Péter Erdőkertes Közéletéért” felirattal 
vésett ólomkristály serleg jár tárgyjutalomként. 
(3) A posztumusz kitüntetéssel a (2) bekezdésben meghatározott tárgyjutalom jár. 
 
 

X. fejezet 
POLGÁRMESTERI ELISMERÉS 

 
28. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a településen működő civil szervezetek intézmények 
segítéséért, rászoruló személyek gyámolításáért, önzetlenül érdek nélkül hozott anyagi, természetbeni 
áldozatáért, személyes munkavégzéséért, átfogó települési érdek segítéséért, természetes személyek, 
valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, munkahelyi közösségek részére 
POLGÁRMESTERI ELISMERÉS címet alapít. 
(2) A POLGÁRMESTERI ELISMERÉS cím adományozását kezdeményezheti bármely erdőkertesi 
lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil szervezet, önszerveződő közösség a Polgármester címére 
történő elküldésével, illetve a Polgármesteri Hivatal Titkárságán történő leadásával. 
(3) A POLGÁRMESTERI ELISMERÉS cím adományozásáról a Képviselő-testület felhatalmazása 
alapján a polgármester átruházott hatáskörben dönt.   
(4) A POLGÁRMESTERI ELISMERÉS cím átadására Erdőkertes Község Önkormányzata által 
szervezett március 15-i, augusztus 20-i, október 23-i ünnepség keretében kerülhet sor.   
(5) A POLGÁRMESTERI ELISMERÉS cím birtokosának Erdőkertes címerével és „Polgármesteri 
Elismerés” felirattal ellátott emléklap jár tárgyjutalomként. Az emléklapot a polgármester adja át.  
  
 

XI. fejezet 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
29. (1) A díszpolgári címmel járó tárgyjutalom, az emlékplakettek és az oklevelek előállításának 
fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani. 
(2) Az adományozást a helyi önkormányzati honlapon és közéleti lapban is közzé kell tenni. 
                                                                               
30. § A díszpolgári címet, kitüntetést és elismerést vissza lehet vonni attól, aki arra méltatlanná 
vált, így különösen attól, akinek bűnösségét szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős 
bírói ítélet megállapította, illetve, akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak. 

 
31. § (1) A Polgármesteri Hivatal a díszpolgárokról Díszpolgári Névkönyvet, a további 
kitüntetettekről és a Polgármesteri Elismerésben részesült személyekről, közösségekről 
nyilvántartást vezet, a jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott nyilatkozat 
igénybevételével. 
(2) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik továbbá arról, hogy a kitüntetett és elismerésben 
részesült személyek és közösségek névsora, - a kitüntetés, elismerés átadási időpontjának 
feltüntetésével együttesen – a Polgármesteri Hivatal épületében az e célra kijelölt felületen 
elhelyezésre kerüljön. A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a kitüntetések, emléklapok a 
díjazottak igénye szerint a Polgármesteri Hivatal épületében az erre a célra kialakított emlékfalon 
történő elhelyezéséről. 
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(3) A díszpolgári címet viselő személyt elhalálozása esetén - a családtagokkal egyetértésben - az 
önkormányzat saját halottjának tekinti. Az Önkormányzat a temetés költségeinek 100%-át 
biztosítja, egyúttal nekrológ kerül kihelyezésre arcképe alá. 
 
 
 

XII. fejezet 
ÁTMENETI, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
32. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi kitüntetések, elismerő címek köréről és 
adományozásukról szóló 1/2009.(02. 05.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
Jogharmonizációs záradék 

 
33. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
Erdőkertes, 2018. július 17. 
 
 
               Pásztor László                            Fehér Ágota                                                                                                                                                                                                                                
                 polgármester                                                        jegyző 
 
Záradék! 

A rendelet 2018. július 19-án kihirdetve.  
Erdőkertes, 2018. július 19.                                         
 
                                                                                            Fehér Ágota 
                                                                                                jegyző 
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1. Melléklet a 8/2018. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez 

 
Erdőkertes Polgármestere részére 
Erdőkertes 
Fő tér 4 
2113 

Űrlap 
községi kitüntetési javaslathoz 

(beadási határidő: minden év május 15. napja, fenti címre) 
 

Javasolt kitüntetés típusa: „Erdőkertes Díszpolgára” cím „Erdőkertesért”, „Erdőkertes Kultúrájáért”, 
„Erdőkertes Ifjúságáért”, „Erdőkertes Sportéletéért”, „Erdőkertes Közszolgálatáért”, „Erdőkertes 
Közbiztonságáért”, „Erdőkertes Fiatalja” kitüntetés.                                (Megfelelő kitüntetés aláhúzandó) 
 
Kitüntetésre javasolt személy/közösség/vállalkozás neve: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Címe: …………………………………………………………………………………………………… 
Foglalkozása/működési köre: ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Javaslat részletező indoklása: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

A javasolt személy/közösség/vállalkozás életrajza/ életpályája: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

A javasolt személy/közösség/vállalkozás munkájának tényeken, adatokon alapuló méltatása: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
Javaslattevő neve, címe, elérhetősége, telefonszáma: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
Kelt:………… év ….. hó ….. nap 
 
                                                                                                             …………………………………… 
                                                                                                                      javaslattevő aláírása 
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2.  Melléklet a 8/2018. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 
 
 

Alulírott……………………………………………………………………………………………. 
 
(szül:……………………………,……..év…………….hó……nap,  
 
an:………………………………..)………….……………………………..u………..sz. alatti lakos  
 
kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint  
 
kitüntetési javaslatban szereplő személyes adataimnak a nyilvántartásban való kezeléséhez, illetve a  
 
nyilvánosság tájékoztatásához. 
 
Ezen nyilatkozat a helyi kitüntetések, elismerő címek adományozásáról szóló …………………. 
önkormányzati rendeleten alapul. 
 

 
 
 
 

Kelt:……………………..év…………hó……….nap 
 
   
 

                                                                                                                  
……………………………………………                                                                                                              

a kitüntetésre javasolt személy aláírása 
 


