Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete
a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XXXI. törvény 7.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdés a) pontjában, a 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
„BALATONKENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím alapítása
1.§ Balatonkenese Város Önkormányzata azon személyeknek, akik a város közéletének
kiemelkedő személyiségei, illetve akik a település érdekében kifejtett kiemelkedő
tevékenységükkel - életművükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy
szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és
tisztelet legméltóbb kifejezésképpen a
„BALATONKENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet adományozhatja.
2.§ (1) A BALATONKENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet a Kulturális - és
Szociálpolitikai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tevékenységét méltató 1. §-nak
megfelelő indoklással ellátott javaslata alapján a Képviselő-testület évente egy alkalommal
adományozhat.
(2) A Bizottság a díszpolgári cím ajánlására vonatkozóan nyilvános felhívást tesz közzé
hirdetmény és a helyi sajtó útján az adott év május 20. napjáig.
(3) A díszpolgári cím adományozására vonatkozó ajánlással a város választópolgárai
élhetnek. Az ajánlást tevékenységét méltató 1. §-nak megfelelő indoklással a Bizottsághoz
címzett zárt borítékban az adott év június 10. napjáig lehet benyújtani.
(4) Ajánlás hiányában a Bizottság az ajánlásra vonatkozóan önálló javaslattételi joggal élhet.
Amennyiben él ezzel a jogával, javaslatot tehet a díszpolgári cím átadásának időpontjára.
(5) A Bizottság az ajánlott személyeket megkeresi és írásban nyilatkoztatja az ajánlás
elfogadásáról és ennek birtokában terjeszti be az ajánlólistát.
(6) A Bizottság a javaslatok elbírálása során gondosan és körültekintően vizsgálja a
tevékenység kiemelkedő mértékét és azt, hogy az mennyiben szolgálta vagy szolgálja
Balatonkenese város és lakosságának közérdekét. A Bizottság ezt követően dönt a
kezdeményezésről.
(7) A Bizottság a benyújtott javaslatok között rangsort állít fel és maximum 3 jelöltre tesz
javaslatot. Az összeállított ajánló-listát Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) adott év június hónapjában tartandó ülésére
terjeszti be.
3.§ A Képviselő-testület a díszpolgári cím odaítéléséről titkos szavazás keretében minősített
többséggel dönt. Az adományozás a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvébe foglalt
határozattal történik.
4.§ (1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület nevében a polgármester adott év augusztus
20. alkalmával adja át.
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(2) Amennyiben ezen időpontban a díszpolgári cím nem kerül átadásra, úgy az adott év
október 23. alkalmával is átadható a díj.
(3) A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester érdemérmet és
díszoklevelet ad át.
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetésként is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
(5) A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá.
(6)1 A „BALATONKENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címben részesülő személyek 100.000
Ft, azaz egyszázezer forint pénzdíjban részesülnek.
5.§ (1) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:
a) az adományozó megjelölését,
b) az adományozott nevét, külföldi esetén az állampolgárságot,
c) az adományozó határozat számát, keltét, adományozás indokát és
d) az aláírásokat, Balatonkenese Város Önkormányzat bélyegző lenyomatot.
(2) Az érme leírása:
4,25 cm átmérőjű, kör alakú, ezüstből készült, aranyozott érme, amelynek előlapján felül a
„BALATONKENESE DÍSZPOLGÁRA”, középen az adományozott neve, alul az
adományozás éve felirat. A hátlapján Balatonkenese város címere látható.
6.§ (1) A díszpolgár nevét és az adományozás adatait (határozat száma, kelte, adományozás
indokai) a „KRÓNIKA” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a
polgármester és jegyző írja alá.
(2) A „KRÓNIKA” díszkönyvet a polgármesteri irodában kell elhelyezni.
7.§ (1) Balatonkenese város díszpolgára a Képviselő-testület és a város lakosságának
tiszteletét és megbecsülését élvezi.
Ennek jeléül:
a) meghívandó a város ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,
b) meghívható a várost képviselő delegációba,
c) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein és
d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat által fenntartott intézményt, valamint az ilyen
jellegű rendezvényeket.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítésért a polgármester a felelős.

II. Fejezet
A „BALATONKENESÉÉRT” érdemérem alapítása
8.§ (1)Balatonkenese Város Önkormányzata a város életében (gazdasági, kulturális és egyéb
téren)
a
közösség
javára
kifejtett
eredményes
tevékenység
elismeréséül
„BALATONKENESÉÉRT” érdemérmet alapítja.
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9.§ (1) Az érdemérem személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek
adományozható, ha:
a) a város társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése érdekében
kiemelkedő tevékenységet végzett,
b) a várost gazdagító művészeti, kulturális tevékenységet, vagy
c) a város hírnevét öregbítő kiemelkedő sportteljesítményt, vagy
d) a város érdekében kimagasló értékű munkát végzett.
(2) A „BALATONKENESÉÉRT” érdeméremre a javaslatok megtétele, illetve azok elbírálása
a 2-3.§-nak megfelelően történik.
(3) A „BALATONKENESÉÉRT” érdemérem évente maximum 3 kitüntetett részére adható.
(4) A kitüntetettnek a Képviselő-testület nevében a polgármester érdemérmet és
adományozásról szóló okiratot ad át. Az okiratot - melynek formája díszoklevél - a
polgármester írja alá.
A díszoklevélnek tartalmaznia kell:
a) az adományozó megjelölését,
b) az adományozott nevét, külföldi esetén az állampolgárságot,
c) az adományozó határozat számát, keltét, adományozás indokát és
d) az aláírásokat, Balatonkenese Város Önkormányzat bélyegző lenyomatot.
(5) A kitüntetett nevét, az adományozás indokaival, a határozat számával és keltével a
„KRÓNIKA” elnevezésű díszkönyvbe is be kell jegyezni. A bejegyzést a polgármester és a
jegyző írja alá.
(6) Az érme leírása:
4,25 cm átmérőjű, kör alakú, ezüstből készült érme, amelynek előlapján felül a
„BALATONKENESÉÉRT”, középen az adományozott neve, alul az adományozás éve
felirat. A hátlapján Balatonkenese Város címere látható.
(7)2 A „BALATONKENESÉÉRT” érdemrendben részesülő személyek 100.000 Ft, azaz
egyszázezer forint pénzdíjban részesülnek.
9/A §3 (1) Balatonkenese Város Önkormányzata a „BALATONKENESE JÖVŐJÉÉRT” díjat
alapítja meg.
(2) A díj alapításának célja azoknak a személyeknek az elismerése, akik a településen a
nevelő-oktató munkát elősegítve, a fiatalabb és idősebb generációk együttélésében, a
városunk közösségi életének formálásában több évtizedes, kiemelkedő munkát végeztek és
ezzel olyan életművet alkottak, mely méltó arra, hogy az önkormányzat elismerését elnyerje
és a jövő generáció számára ezen személyek munkáját példaként állítsa.
(3) A díj csak természetes személyeknek adományozható. A díjat évenként legfeljebb két fő
kaphatja.
(4) A díj adományozására vonatkozóan a Képviselő-testület felé a Kulturális - Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) jogosult javaslat tételre. A Bizottság a
javaslatát minden év október 31. napjáig teszi meg a díjban részesülő személyekről a
Képviselő-testület felé. A Képviselő-testület minden év november 30. napjáig dönt a
javaslatokról. A díj átadására Balatonkenese Város Önkormányzatának Karácsonyi
önkormányzati rendezvény keretében kerül sor. A díjat a polgármester adja át,
„BALATONKENESE JÖVŐJÉÉRT” díszoklevél átadásával egy időben.
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(5) A díj összege 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint.
(6) A díj adományozásáról szóló díszoklevél tartalmazza a Rendelet 8.§ (4) bekezdésben
foglalt tartalmi elemeket, valamint alkalmazni kell a 8.§ (5) bekezdésében foglaltakat.”
III. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
10.§ (1) A „BALATONKENESE DÍSZPOLGÁRA” címet, a „BALATONKENESÉÉRT”
érdemérmet a Bizottság javaslatára a méltatlanná válás indokával ellátott határozatában a
Képviselő-testület visszavonja attól, aki a kitüntetésekkel járó tiszteletre és megbecsülésre
méltánytalanná vált.
(2) Visszavonás esetén a díszpolgári oklevelet, plakettet illetve érdemérmet és oklevelet a
visszavonó határozatban megjelölt határidőre a polgármesternek kell visszaadni. A
méltatlanná vált kitüntetett nevét a polgármester és a jegyző, a méltánytalanná válás
indokolását tartalmazó Képviselő-testület határozat alapján a „KRÓNIKA” díszkönyvből
törli.
(3) A kitüntetések adományozását és az esetleges visszavonást a helyi tömegkommunikációs
eszközök útján nyilvánosságra kell hozni.
11.§ (1) Ez a rendelet 2011. november 2. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Balatonkenese Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk
rendjéről szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Balatonkenese 2011. október 17.

Tömör István sk.
polgármester

Fodor Krisztina sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2011. október 28.
napján kifüggesztésre került.
Balatonkenese, 2011. október 27.

Fodor Krisztina sk.
jegyző
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