
FELHÍVÁS 
 

KITÜNTETÉSI JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁRA 
 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2014.(II.03.) 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) értelmében az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc évfordulóján, a Magyar Köztársaság Ünnepén,  2015.  október 23-
án is átadásra kerülnek a Balassagyarmat városában, különböző 
szakterületeken kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok munkáját elismerő 
díjak, kitüntetések.  
 
A kitüntetések adományozására – többek között – a városban működő 
intézmények vezetői és alkalmazottjai, társadalmi, gazdasági szervezetek, 
egyesületek, érdekképviseleti szervek, egyházak és magánszemélyek tehetnek 
javaslatot a Rendeletben meghatározott formanyomtatványon.  
 
A javaslat nyomtatvány beszerezhető a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási 
Osztályán, valamint elektronikusan letölthető a www.balassagyarmat.hu honlapról 
a Polgármesteri Hivatal/Közérdekű adatok/Hirdetmények útvonalon. A 
kitüntetések adományozásának részletszabályai szintén megtekinthetők a honlapon 
elérhető Rendeletben. 
 
 
 
A javaslatok benyújtási határideje: 
 

2015. szeptember 11. (péntek) 
 

 
 
Benyújtás helyszíne:  
 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal  
Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztály 

(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014.(II.03.) önkormányzati r e n d e l e t e 
az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a közoktatás, a 
közművelődés, az egészségügy, a szociális szakterület, a sport területén, valamint város gazdasági 
fejlesztése terén kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok munkájának elismeréseként az alábbi 
kitüntető címet, díjat és emlékérmet alapítja: 
 

1. § 
A díjak, elismerések adományozásának rendje 

 
(1) Az 2-10. §-ban felsorolt kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: 
 a./  a Képviselő-testület tagjai és szakbizottságai, 
 b./ a városban működő, az adott elismerés tárgyában érintett intézmények 
                        alkalmazottai és vezetői,  

c./  a városban működő társadalmi, gazdasági szervezetek, egyesületek, 
     szakmai szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak, 
d./ magánszemélyek 

 
 (2) A javaslatokat a polgármester által közzétett felhívásban megjelölt időpontig kell 

benyújtani a rendelet mellékletét képező „JAVASLAT” című nyomtatványon. 
 (3) A felhívásban a benyújtás határidejét úgy kell meghatározni, hogy a Képviselő-testület a 2-

9. §-ban felsorolt kitüntetések vonatkozásában az adott év szeptemberi Képviselő-testületi 
ülésén, a 10. §-ban meghatározott kitüntetés vonatkozásában a megelőző év decemberi 
képviselő testületi ülésén döntést tudjon hozni a díjazottakról. 

 (4) A javaslatokat az illetékes szakbizottság véleményezi - a „Horváth Endre” díj 
vonatkozásában a Kiadványi Alapítvány kuratóriumának előzetes hozzájárulásával - és 
tesz javaslatot a díj/ak/ odaítélésére, melyet a polgármester terjeszt a Képviselő-testület 
elé. A díj/ak/ odaítéléséről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott 
határozatával dönt. 

 (5) A kitüntetést  a polgármester adja át. 
 (6) A kitüntetések adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.  
 (7) A kitüntetés adományozásáról a város lakosságát a helyi média útján a jegyző az átadást 

követő 15 napon belül tájékoztatja. 
 (8) A 2-9. §-ban adományozható díjak átadására a kitüntetett tárgyévi tevékenységének 

elismeréseként minden évben, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóján, a 
Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepén, október 23-án kerül sor ünnepi Képviselő-
testületi ülés keretében. 

(9) A „Horváth Endre” díj átadására a Madách ünnepség keretében kerül sor. 
(10) A kitüntetések adományozhatók természetes személyek, bármely nyilvántartott szervezet 

és közösségek részére is. Közösségek esetén az 50 000 Ft-os támogatást számla ellenében, 
utófinanszírozás keretében kapja kézhez a díjazott a díj átadását követő egy éven belül. 

 
2.§ 

„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díj 
 
(1) „Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díj adományozható annak a pedagógusnak, aki a 

város nevelő-oktató munkájában tartósan – legalább 5 éve – színvonalas feladatellátást, 



kiemelkedő teljesítményű nevelő-oktató munkát végzett vagy végez és annak 
elismeréséhez érdemeket szerzett.  

(2) A kitüntetésben, a közoktatási intézményekben dolgozó nevelők közül évente 1-1 
óvodapedagógus, általános iskolában és középiskolában tanító nevelő részesülhet. 

(3) A „Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesülőnek díszes oklevél és nettó 
ötvenezer forint anyagi elismerést jár. 

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő-
testületi határozat számát, az elismerésben részesülő pedagógus nevét, az intézményben 
betöltött státuszát, az adományozás jogcímét, keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, 
továbbá az önkormányzat díszpecsétjét. 

  
3. § 

„Balassagyarmat Kultúrájáért” díj 
 

(1) A „Balassagyarmat Kultúrájáért” díj adományozható azoknak a tevékenységük révén 
Balassagyarmathoz kötődő személyeknek, akik a város kulturális közéletében régebb óta 
meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek 
megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést 
szereztek maguk, valamint hírnevet Balassagyarmat számára, ezzel is hozzájárulva a 
Civitas Fortissima értékeinek gyarapításához.  

(2) Évente egy „Balassagyarmat Kultúrájáért” díj adományozható. 
(3) A díjban részesülőnek díszes oklevél és nettó ötvenezer forint jár. 
(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő-

testületi határozat számát, az elismerésben részesülő nevét, az adományozás jogcímét, 
keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat díszpecsétjét. 

 
4. § 

„Balassagyarmat Egészségügyéért” díj 
 
(1) A „Balassagyarmat Egészségügyéért” díj adományozható azoknak a tevékenységük révén 

a balassagyarmati egészségügyi ellátórendszerhez kötődő személyeknek, vagy gyógyító 
közösségeknek, akik az emberi egészség megőrzésében, a prevencióban, az 
egészségkárosodott ember gyógyításában, az ápolásra szoruló betegek szenvedéseinek 
enyhítésében, a kóros állapotban megélt napok életminőségének javításában, az áldozatos 
szeretet által vezérelt cselekvésben megnyilvánuló magatartásukkal kivívták a rájuk 
bízottak háláját és elismerését.  Elismerésben részesíthetők az egészségügyi alapellátás, a 
szakellátás, a szakképzés és az egészségügyi adminisztráció területén dolgozó 
szakemberek.  

(2) Évente két „Balassagyarmat Egészségügyéért” díj adományozható. A díjban egy orvos és 
egy szakdolgozó részesülhet. 

(3) A díjban részesülőnek díszes oklevél és nettó ötvenezer forint jár. 
(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő-

testületi határozat számát, az elismerésben részesülő egészségügyi alkalmazott nevét, az 
intézményben betöltött státuszát, az adományozás jogcímét, keltét, a polgármester és a 
jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat díszpecsétjét. 

 
5. § 

 „Balassagyarmat Sportjáért” díj 
 
(1) „Balassagyarmat Sportjáért” díj adományozható azon sportolónak, edzőnek, testnevelő 

tanárnak, szakoktatónak, menedzsernek, sportvezetőnek, és a helyi sporttevékenység 
támogatásában élen járó, a sportolás tárgyi feltételrendszerének fejlesztésében áldozatokat 
vállaló egyéneknek, akik megyei, országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó tanulókat, csapatokat készítenek fel, hozzájárulva ezzel 



Balassagyarmat város jó hírnevének öregbítéséhez, valamint támogatásukkal az ezen 
eredmények eléréséhez szükséges feltételrendszer megteremtésében szerepet vállaltak. 

(2) A díj évente két személynek adományozható. 
(3) A díjban részesülőnek díszes oklevél és nettó ötvenezer forint jár. 
(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő-

testületi határozat számát, az elismerésben részesülő nevét, az adományozás jogcímét, 
keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat díszpecsétjét. 

 
 

6. § 
„Balassagyarmat Jó Tanulója és Jó Sportolója emlékérem” 

 
(1) „Balassagyarmat Jó Tanulója és Jó Sportolója” elismerés adományozható azoknak a 

Balassagyarmati lakóhellyel, vagy a város közigazgatási területén székhellyel és/vagy 
telephellyel rendelkező közoktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező 
tanulóknak, akiknek a tanulmányi eredményük legalább jó rendű és a sport területén 
nemzetközi, országos, megyei versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, 
hozzájárulva ezzel Balassagyarmat város jó hírnevéhez. 

(2) Az elismerés évente legfeljebb tizenöt tanulónak adományozható.  
(3) A díjjal  díszes oklevél és emléktárgy jár. 
(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő-

testületi határozat számát, az elismerésben részesülő tanuló nevét, az adományozás 
jogcímét, keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat 
díszpecsétjét. 

 
7. § 

„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díj 
 

(1) A „Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díj adományozható azoknak a tevékenységük 
révén Balassagyarmathoz kötődő személyeknek vagy közösségeknek, akik humanista 
elkötelezettséggel olyan segítő tevékenységet folytatnak, amellyel a nehéz élethelyzetben 
lévő egyének, különösen a gyermekek, családok, csoportok és közösségek 
életkörülményeit javító, kiemelkedően áldozatos munkát végeztek. Elismerésben 
részesíthetők a civil szervezetekben, a szociális alapellátás, a szakellátás, a szakképzés, a 
gyermek- és ifjúságvédelem és a szociális igazgatás területén dolgozó szakemberek.  

(2) Évente két "Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díj adományozható. 
(3) A díjban részesülőnek díszes oklevél és nettó ötvenezer forint jár.  
(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő-

testületi határozat számát, az elismerésben részesülő nevét, az adományozás jogcímét, 
keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat díszpecsétjét. 

 
8. § 

„Balassagyarmat Közösségéért” díj 
 

(1) „Balassagyarmat Közösségéért” díj adományozható azoknak a Balassagyarmathoz kötődő 
személyiségeknek vagy közösségeknek, akik közérdekű felajánlásukkal, önkéntes 
tevékenységükkel, szervező munkájukkal kiemelkedően hozzájárultak Balassagyarmat 
város élhetővé tételéhez, környezetének megszépítéséhez, értékeinek megóvásához. 

(2) Évente 3 „Balassagyarmat Közösségéért” díj adományozható. 
(3) Magánszemély esetén a díjazott választása alapján a díjjal elismert közérdekű 

tevékenységhez igazodó célra felhasználható 50 000 Ft-os támogatás jár, amelyet számla 
ellenében, utófinanszírozás keretében kap kézhez a díjazott a díj átadását követő egy éven 
belül, vagy nettó 50.000.- Ft jutalom. 



(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő – 
testületi határozat számát, az elismerésben részesülő nevét, az adományozás jogcímét, 
keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat díszpecsétjét. 

 
 

9. § 
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díj 

 
(1) A „Balassagyarmat Közbiztonságáért” díj adományozható azoknak a Balassagyarmaton 

tevékenykedő közösségeknek, fegyveres és polgári testületekben szolgálatot teljesítő 
egyéneknek, akik huzamosabb ideje, jelentősen hozzájárulnak a városban lakók személyi 
és anyagi biztonságának védelméhez, a közbiztonság megőrzéséhez.   

(2) Évente egy „Balassagyarmat Közbiztonságáért” díj adományozható. 
(3) A díjban részesülő díszes oklevelet és nettó ötvenezer forintot kap.  
(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő-

testületi határozat számát, az elismerésben részesülő nevét, az adományozás jogcímét, 
keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat díszpecsétjét. 

 
 

10. § 
„Horváth Endre” díj 

 
(1) „Horváth Endre” díj adományozható azoknak a tevékenységük révén Balassagyarmathoz 

kötődő képzőművészeknek, akik a város kulturális közéletében régebb óta meghatározó 
személyiségek, illetve tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést 
szereztek maguk, valamint hírnevet Balassagyarmat számára. 

(2) Évente egy „Horváth Endre” díj adományozható. 
(3) A díjban részesülőnek díszes oklevél és nettó ötvenezer forint jár. 
(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a Képviselő-

testületi határozat számát, az elismerésben részesülő nevét, az adományozás jogcímét, 
keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat díszpecsétjét.” 

 
 

11. § 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2004. 
(I.23.) rendelet valamint az azt módosító 30/2004. (XI. 26.), 10/2005. (IV.22.); 6/2007.(II.22.); 
42/2007.(XII.20.); 36/2010(X.29.); 38/2011.(X.04.); 41/2011.(XI.29.); 18/2012.(IV.02.) 
önkormányzati rendeletek. 
 
 

 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester           jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2014. február hó 03. 
 
  /: dr. Varga Andrea :/ 
  jegyző 

 



 
M E L L É K L E T  

 
____________________________________ 
            javaslattevő megnevezése 

               címe, telefonszáma 

J A V A S L A T 

 

Balassagyarmat Város Képviselő-testülete által alapított elismerésre 

(A nyomtatvány sokszorosítható, közösségre vonatkozó javaslat esetén értelemszerűen kitöltendő) 

 

 

1. A javasolt adatai 

Neve: ……………………………………….………………………………………………. 

Születési helye, ideje (év, hónap, nap):………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………. 

Címe: .………………………………………………………………………………………. 

Munkahely:………….………………………………………………………………………. 

Beosztása (foglalkozása) ……………………………………………………………………. 

Tudományos fokozata: ……………………………………………………………………... 

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal) ………………………………………………... 

 

2. Javasolt elismerés: …………………………………………………………………………... 

 

3. A javasolt személy (közösség) szakmai tevékenységének bemutatása, annak a városra, a város 

közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő 

teljesítmény kiemelésével. 

(A javaslat részletes indoklását a túloldalon kérjük megfogalmazni!) 

 

 

Dátum: …………………………………………………… 

 

 

       ……………………………………. 

               aláírás 

 
 


