
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2014.(XII.23.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a "BALASSAGYARMAT DISZPOLGÁRA” cím és a "BALASSAGYARMATÉRT" emlékérem 

adományozásáról 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a), 
illetve i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a város társadalmi és gazdasági életében, a lakosság javára és a 
város fejlesztése érdekében kifejtett tevékenység elismerésére az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:    
                                                 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
/1/ A "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a "BALASSAGYARMATÉRT" emlékérem kitüntetésben 

részesítendők körére javaslatot tehetnek: 
 
      - a város társadalmi, civil és gazdasági szervei, intézményei, 
      - a lakosság, és 
      - a képviselő-testület, bizottságok tagjai 
 
 /2/ A javaslatot a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon minden év november 30. napjáig lehet 

benyújtani.  
 

2. § 
 
/1/ A javaslatokat az illetékes szakbizottság véleményezi és terjeszti a képviselő-testület elé. 
 

3. § 
 
/1/ A „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím odaítéléséről és visszavonásáról minősített többséggel, míg a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékéremről szótöbbséggel dönt a Képviselő-testület. 
 
/2/ A „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozására 

január 29-én, Balassagyarmat város ünnepnapján kerül sor, ünnepi ülés keretében. 
  
/3/  A kitüntetést a polgármester adja át. 
 
/4/ Posztumusz „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozása esetén a kitüntetést a közeli hozzátartozók – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott sorrendben – vehetik át. 

 
/5/ Ha a (4) bekezdésben meghatározott hozzátartozók nem lelhetők fel, akkor az átvételre jogosult személyt, 

közösséget a képviselő-testület az adományozással egyidejűleg határozza meg. 
  

4. § 
 
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” címben és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékéremben részesültekről a 
Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 

II. fejezet 
A "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozása 

 
5. § 

 
/1/  Azok a magyar állampolgárok, akik a város fejlődésének elősegítésében, társadalmi, gazdasági és kulturális 

életében, a város lakossága javára - huzamosabb időn keresztül – eredményes és sikeres tevékenységet 
folytattak, a város díszpolgárává választhatók. 

 
/2/ Díszpolgárrá választható az a külföldi állampolgár is, akinek tevékenysége az /1/ bekezdésben 

megfogalmazott feltételeknek megfelel. 
 
/3/  A cím posztumusz kitüntetésként is adományozható, amennyiben a kitüntetésre javasolt személy halála és az 

1. § (2) bekezdésében foglalt határidő közötti időszak nem haladja meg az 1 évet. 
                                                     



6. § 
 
A képviselő-testület évente egy „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról dönt, indokolt 
esetben ettől eltérhet.  

7. § 
 
/1/  BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA – EMLÉKÉREM 

Anyaga: bronz. Mérete: 12 x 11 x 1 cm. 
A kör alakú alaplap szegélyéről nőalak, mint Patrona Civitatem nyújt babérkoszorút. A nőalak drapériája 
hullámzóan körbefogja a felirat mezejét, mintegy az Ipoly folyót is idézően.  
A felirat: BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA. 
Az emlékérem készítője: Csemniczky Zoltán szobrászművész (Munkácsy-díjas) 
Az emlékplakett díszdobozban kerül átadásra. 

/2/ A kitüntetett részére bordó színű, velúr mappában átadásra kerülő díszpolgári oklevél tartalmazza: 
  - a város címerét, 

    - az adományozó megjelölését, 
    - a kitüntetett személy nevét, 
    - az adományozás okát és keltét, 
    - a polgármester aláírását és a város díszbélyegzőjét. 

 
     Az oklevélhez csatolni kell a kitüntetett életútjának ismertetését tartalmazó levelet, valamint a kitüntető címet 

adományozó határozat eredeti példányát. 
 
/3/   A város díszpolgára a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért: 
 
       -    az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni, 
       -    felkérhető a várost képviselő delegációban való részvételre. 
       -  Balassagyarmat díszpolgára jogosult az önkormányzat közművelődési és kulturális intézményeiben a 

rendezvények ingyenes látogatására és szolgáltatásainak ingyenes  igénybevételére.       
 

8. § 
 
/1/ A kitüntető címet vissza lehet vonni attól, aki annak viselésére érdemtelenné válik, továbbá ha az adományozó 

tudomására jut, hogy a kitüntetettet a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerős ítélettel, illetve 
közügyektől való eltiltással sújtott. 

 
/2/  A „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím visszavonásáról a képviselő-testület a 7.§ alapján dönt és a 

cím viselésére való jogosultság a cím visszavonásával megszűnik. 
 
/3/  A képviselő-testület határozatát helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 
 

III. fejezet 

"BALASSAGYARMATÉRT" emlékérem adományozásáról 

 
9. § 

 
/1/  Azok a magánszemélyek, vállalatok, társadalmi és civil szervek, vállalkozások, intézmények szervezeti 

egységei, munkacsoportjai, egyéni vállalkozók, akik a város fejlesztésében, gazdasági, kulturális, művészeti, 
egészségügyi és sport életének fellendítésében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem kitüntetésben részesíthetők. 

 
/2/  Az emlékérem posztumusz kitüntetésként is adományozható, amennyiben a kitüntetésre javasolt személy 

halála és az 1. § (2) bekezdésében foglalt határidő közötti időszak nem haladja meg az 1 évet. 
 

10. § 
 
A képviselő-testület évente 3 emlékérem adományozásáról dönt, melytől indokolt esetben eltérhet. 
 

11. § 
 
/1/ PRO URBE BALASSAGYARMAT – EMLÉKÉREM 

Anyaga: bronz. Mérete: 10,5 x 11 x 1 cm. 
A kör alakú alaplapból alul kissé kilógó karrészlet miatt nem szabályos kerek érem. Három templomtornyú 
stilizált városképet tartó tenyér hivatott kifejezni a városért tevékenykedő emberi szándékot. Kétoldalt 
félkörívben a PRO URBE és a BALASSAGYARMAT felirat olvasható. 



Az emlékérem készítője: Csemniczky Zoltán szobrászművész. 
Az emlékplakett díszdobozban kerül átadásra.  
 

/2/ A kitüntetett részére kék színű, velúr mappában átadásra kerülő oklevél tartalmazza: 
- a város címerét, 
- az adományozó megjelölését, 
- a kitüntetett személy nevét, 
- az adományozás okát és keltét, 
- a polgármester aláírását és a város díszbélyegzőjét. 
 
Az oklevélhez csatolni kell a kitüntetett életútjának ismertetését tartalmazó levelet, valamint a kitüntető címet 
adományozó határozat eredeti példányát. 
   

/3/  A kitüntetéssel egyidejűleg pénz és tárgyjutalom is adható, melynek mértékét a képviselő-testület határozza 
meg. 

 
12. § 

 
Az emlékérmet vissza kell vonni attól, aki arra érdemtelenné válik. 
                                                 

Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
/1/  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

"BALASSAGYARMAT DISZPOLGÁRA” cím és "BALASSAGYARMATÉRT" emlékérem adományozásáról 
szóló 16/2000. (V.19.) önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 19/2004. (VI.30.); 7/2006(II.24.); 
34/2008.(XII.20.);27/2013(IX.30.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 
/2/ A Képviselő-testület a hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletekkel és tanács-rendeletekkel 

adományozott Díszpolgári címeket érvényben tartja. 
 
 
 
 

/: Medvácz Lajos :/                                                                       /: dr. Varga Andrea :/ 
                 polgármester                                                                                            jegyző         
  
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2014. december hó 23. napján 
 
              /: dr. Varga Andrea :/ 
                     jegyző 
 
 


