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Javasolt személy neve:

Polgárőr azonosító száma:

Polgárőr egyesülete neve:

Megyei/fővárosi szövetség:

Egyéb megjegyzés:

…………………………, 20………..………. hó ……nap
Felterjesztő (megyei elnök) aláírása
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OPSZ igazgatási vezető aláírása

…………………………, 20……..…………. hó ……nap

Engedélyező   /   Utalványozó: OPSZ Elnökének aláírása

       ADATLAP       
 OPSZ kitüntetési, jutalmazási javaslathoz

OPSZ Kitüntetési és Jutalmazási Szabályzat szerint javasolt elismerési forma az I / 1-4. és 6-11. pontok közül 
kiválasztva (a pontot és a megnevezést beírni, valamint jelölni, hogy   pénzes / nem pénzes)

*Születési neve:

*Születési helye, ideje:

*Anyja neve:

*Lakcíme:
*TAJ száma: - -

*Adóazonosító jele:

-                         -*Bankszámlaszáma:

* A csillaggal jelölt részek a személyes adatok védelme miatt csak a pénzjutalom esetén,
számfejtés céljából és az érintett hozzájárulásával tölthetők ki, aki ezt itt aláírásával igazolja: ......................................

Felterjesztő (megyei elnök) nyilatkozata: 

Polgárőrvezetői felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kitüntetésre, jutalmazásra javasolt személy megfelel 
a polgárőrrel szemben támasztott törvényi alapkövetelményeknek, kizáró körülményről nincs tudomásom.  

Az OPSZ Igazgatási Szervezetének nyilatkozata: (a megfelelő szó bekarikázandó)

A kitüntetésre, jutalmazásra javasolt személlyel szemben az OPSZ Etikai Szabályzata III. D 1., 2. vagy 3. 
pontja alapján előzetes vizsgálat vagy etikai eljárás nincs / van folyamatban.

Pőtv. 25.§ (1) a), b) vagy c) alapján alkalmazott intézkedés hatálya alatt áll: igen / nem.

Pőtv. 12.§ (4) bek. szerint a hatóság jelzése, illetve igazolása alapján nevezettel szemben büntető- vagy 
szabálysértési eljárás nincs / van folyamatban.

Pőtv. 12.§ (1) bek. a), b), c) vagy d) pontja alapján az OPSZ nevezett polgárőrigazolványát visszavonta: 
igen / nem.

Pőtv. 12.§ (3) a) vagy b) pont szerint az OPSZ nevezett polgárőrigazolványát bevonta: igen / nem.

Egyéb megjegyzés:

Engedélyezett összeg:

pénzes nem pénzes
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