
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről szóló 9/2010.
(VIII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  címerének  és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9)  bekezdésben  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§ A Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének az egyes  kitüntetések
alapításáról  és adományozás  rendjéről szóló 9/2010.(VIII.03.)  önkormányzati  rendelete  ( a
továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„  1.§  (1)  A  „Balatonrendesért  Életműdíj”  cím  adományozható  annak  a  Balatonrendesen
életvitelszerűen  élő,  állandó  lakóhelyre  Balatonrendesre  bejelentett  személynek,  aki
kiemelkedő jelentőségű munkájával vagy egész életművével mind a településen, mind pedig
országosan  olyan  elismerést  szerzett,  amely  hozzájárul  a  település  jó  hírnevének
öregbítéséhez,  elismerésre  méltó  hagyományainak  gazdagításához,  továbbá  példamutató
emberi  magatartása  miatt  köztiszteletben  áll.  A  „Balatonrendesért  Életműdíj  cím  meghalt
személy és külföldi személy részére is adományozható.”

2.§ A R. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(2) A „Balatonrendesért Emlékplakett” posthumus kitüntetés is adományozható.”

3.§ A R. 10.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A „Balatonrendesért Díszoklevél” posthumus kitüntetés is adományozható.”

4.§ A R. 13.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A „Balatonrendesért Emlékplakett” és a „Balatonrendesért Díszoklevél” kitüntetésekről a
képviselő-testület  a  polgármester  előterjesztése  alapján,  minden év  június  30-ig minősített
többségű szavazattal dönt.”

5.§ A R. 13.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kitüntetések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, az átadás időpontjáról a
képviselő-testület a kitüntetésekről szóló döntés meghozatalakor határoz.”

6.§ A R. 
a) 13.§ (2) bekezdésében az „augusztus 20-ig” szövegrész helyébe a „június 1-ig” 
b) 13.§ (4) bekezdésében az „augusztus” szövegrész helyébe a „ június” 
szöveg lép.   

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea
Polgármester         jegyző



A rendelet kihirdetve: 2015. május 15.

Dr. Szabó Tímea 
       jegyző


