
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 5/2017.(I.29.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló  
2/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
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 az önkormányzat kitüntetéseinek 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2014.(II.03.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésének első sora helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A 2-11. §-ban felsorolt kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:” 
 
 
(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: 
 
„(3) A felhívásban a benyújtás határidejét úgy kell meghatározni, hogy a Képviselő-testület a 8 és 11. 
§-ban felsorolt kitüntetések vonatkozásában az adott év februári, a 2-7 és 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. 
A kitüntetési javaslatok megtételekor általános követelmény, hogy a javaslatot tevő részletes, 
minimum 15-20 soros ajánlást ír a jelölt személy eredményeiről, munkásságáról, továbbá a 
Balassagyarmat Jó Tanulója és Jó Sportolója emlékérem tekintetében részletesen ki kell térnie a jelölt 
tanulmányi eredményeire és a sportteljesítmény rövid bemutatására.” 
 
(3) A Rendelet 1. § (8) bekezdése helyébe az alábbi (8) bekezdés lép: 
 
„(8) A 8. és 11. §-ban adományozható díjak a kitüntetett tárgyévi tevékenységének elismeréseként 
minden évben az 1948-as forradalom évfordulóján, a Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe, a 
március 15-i városi önkormányzati rendezvények részeként ünnepélyes keretek között kerülnek 
átadásra. A 2-7 és 9. §-ban adományozható szakmai díjak átadására az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc évfordulóján, a Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepén, október 23-án kerül sor 
ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 
„(1)„ Balassagyarmat Közösségéért” díj adományozható azoknak a Balassagyarmathoz kötődő 35 év 
feletti személyiségeknek vagy döntően ilyen személyekből álló közösségeknek, akik közérdekű 
felajánlásukkal, önkéntes tevékenységükkel, szervező munkájukkal kiemelkedően hozzájárultak 
Balassagyarmat város élhetővé tételéhez, környezetének megszépítéséhez, értékeinek 
megóvásához.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi 11. § lép: 
 
 



11. § 

„Fiatal Példakép” díj 

(1) „Fiatal Példakép” díj adományozható azoknak a Balassagyarmaton élő 16-35 év közötti 
személyiségeknek vagy döntően ilyen korú személyekből álló közösségeknek, vállalkozásoknak, 
akik Balassagyarmaton érnek el kimagasló eredményeket, vagy innen elszármazva országosan 
vagy nemzetközileg elismert tevékenységet végeznek. Példájuk mintaként szolgál a helyi 
ifjúságnak, mert azt bizonyítják, hogy egy kisvárosban is megtalálhatja a számításait egy fiatal, itt 
is lehet kimagasló eredményeket, sikereket elérni. Olyan fiatalok is elismerhetők, akik innen 
elszármazva bizonyítják, hogy tehetséggel, alázattal és munkával Balassagyarmatról is 
meghódítható a „nagyvilág”. 

(2) Évente legfeljebb három „Fiatal Példakép” díj adományozható. 
(3) A díjban részesülő díszes oklevelet és nettó 50.000.- 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. 

 
 

4. § 
 

A Rendelet az alábbi 12. §-sal egészül ki: 
 

12. § 
 

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.); és 18/2012.(IV.02.) 
önkormányzati rendeletek. 
 

5.§ 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea ./ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2017. január hó 29. napján.  
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 

 


