
Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

29/2004.(VII. 15.) számú rendelete 

a „Gárdony város bora” vándordíj alapításáról1 

(az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 6. § (1) bek. a) pontjában, valamint a 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §  

 

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi bortermelık elismerésére 
„Gárdony város bora” vándordíjat alapít. 

 

2. §  

 

(1)2 A „Gárdony Város Bora” cím elnyerésére az a bortermelı pályázhat, aki: 
- helyi állandó lakos 
- a Gárdonyi Kistérségben rendelkezik szılıterülettel 
- nevezett borával a Velencei-tó Körzeti Hegyközség által szervezett borversenyen 

legalább ezüst minısítést kapott 
- a bor a Velencei-tó környéki településekre jellemzı szılıfajtából készült 

(Olaszrizling, Rajnai rizling, Zöldveltelini, Tramini, Charnonnay, Kékfrankos, 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon) 

- az adott borból forgalomképes mennyiséggel (minimum 300 db 0,75 literes palack) 
rendelkezik és vállalja, hogy 50 palack a címet elnyert bort felajánl az 
önkormányzatnak reprezentációs célra 

- a bor a Velencei-tó térségében termelt. 

 
(2)3 A „Gárdony Város Bora” vándordíj elnyerésére szolgáló pályázatot adott év május 30-ig 
lehet benyújtani. A beérkezett pályázatokat az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 
véleményezi. 
 
 (3)4 A pályázatok elbírálása a beérkezési határidıt követı testületi ülésen történik. A díj 
átadására ünnepélyes formában kerül sor legkésıbb adott év augusztus 20-ig. 
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3. §5 

 

A „Gárdony város bora” vándordíj gyıztese – 1 év idıtartamra megkapja a címhez tartozó 
vándordíjat, egy fafaragványt, illetıleg a cím elnyerését tanúsító oklevelet – a díjnyertes bor 
palackján jogosult Gárdony Város Bora …. év feliratot feltüntetni. 

 

4. §  

 

 Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Gárdony, 2004. július 14. 

 

 

Szabó István 
polgármester 

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya 
jegyzı 

 

 

Záradék: 

Jelen rendelet 2004. július 15-én kihirdetésre került. 

 

 

 Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya 
jegyzı 
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