
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 47/2018.(XII.22.) 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. § 
 
Az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2014.(II.03.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

1. § 
 

A díjak, elismerések adományozásának rendje 
 
(1) A 2-9. és a 11. §-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 10. §-ban nevesített kitüntetés vonatkozásában egy három tagú szakmai bizottság ad ajánlást 
az illetékes szakbizottságnak minden év november 30. napjáig.  

(3) A javaslatokat a polgármester által közzétett felhívásban megjelölt időpontig kell benyújtani a 
rendelet mellékletét képező „JAVASLAT” című nyomtatványon. 

(4) 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. 

(5) A javaslatokat az illetékes szakbizottság véleményezi – a „Horváth Endre” díj vonatkozásában a 
szakmai bizottság ajánlására – és tesz javaslatot a díj(ak) odaítélésére, melyet a polgármester 
terjeszt a Képviselő-testület elé. 

(6) A díjak odaítéléséről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt. 
(7) 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. 

(8) A kitüntetéseket a polgármester adja át. 
(9) A kitüntetések adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.  
(10) A kitüntetések adományozásáról a város lakosságát a helyi média útján a jegyző az átadást 

követő 15 napon belül tájékoztatja. 
(11) A 8. és 11. §-ban adományozható díjak a kitüntetett tárgyévi tevékenységének elismeréseként 

minden évben az 1848-as forradalom évfordulóján, a Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepén, 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. 

(12) A „Horváth Endre” díj évente egyszer, a Nógrád Megye Közgyűlése, Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és a Madách Imre Városi Könyvtár által rendezett eseménysorozaton, a 
Madách-Ünnepségen kerül átadásra. 



(13) 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. § 

 
A Rendelet 10. § helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

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) A díj vonatkozásában egy három tagú szakmai bizottság ad ajánlást az illetékes 
szakbizottságnak, akik azt véleményezve tesznek javaslatot a díj(ak) odaítélésére. A szakmai 
bizottság Balassagyarmat Város Képviselő-testületének egy tagjából (szakmailag kompetens 
személy), a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány Kuratóriumának egy tagjából, és a Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központ által delegált személyből áll. 

(3) Évente legfeljebb két „Horváth Endre” díj adományozható. 
(4) A díjazottakat bronzból készült emlékplakett, díszes oklevél és nettó ötvenezer forint illeti. 
(5) HORVÁTH ENDRE EMLÉKPLAKETT 

Anyaga: bronz 
Mérete: 10 cm körátmérő 
A kör alakú alaplap Horváth Endre portréját ábrázolja. 
A felirat: HORVÁTH ENDRE DÍJ 
Az emlékplakett készítője: Makoldi Sándor szobrászművész 
Az emlékplakett díszdobozban kerül átadásra. 

(6) 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. 

 
 

3. § 
 

Záró rendelkezések 
 
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, 2018. december hó 22. napján. 
 
 
 
 
         /: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 
 


