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7. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 18/2004. (V. 25.) Kt. rendelet
módosítása

Előterjesztő:

Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Farkas Dóra tanácsos

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott:

---

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint 10. § (1) bekezdés c)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján mindazon személyek részére, akik a város
gazdasági és társadalmi fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, elismerő címeket és helyi kitüntetéseket alapít és
adományozásuk rendjéről rendeletet alkotott.
Módosítani javaslom, hogy a Tapolcai Testnevelés és Sport Kitüntetés adományozására a korábbiakkal ellentétbe ne a Tapolca várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából összehívott ünnepi képviselő–testületi ülésen kerüljön sor, hanem az évzáró Sportgála rendezvényen. Ennek oka az, hogy a Sportgála méltóbb körülményt tud
teremteni a díj átadására, a rendezvényen a város sportéletében kiemelkedő szerepet
játszó város- és sportvezetők, valamint sportolók képviseltetik magukat. Fentiek
alapján módosítani szükséges a január 31-i javaslattételi határidőt január 20-ra, hogy
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az előkészítő feladatokat hamarabb lehessen megkezdeni, hisz a Sportgála rendezvényre és a báli szezonra február hónapban kerül sor.
Módosítani javaslom továbbá, hogy Tapolcai Nevelésügyért, a Tapolcai Közművelődésért, Tapolcai Közszolgálatért, valamint a Tapolcai Egészségügyért és Szociális
Ellátásért Kitüntetés átadására Tapolca várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából összehívott ünnepi képviselő–testületi ülésen kerüljön sor, hogy a város életében
legjelentősebb szerepet betöltő ünnepség keretén belül valósuljon meg a díjak átadása, az elismerő címek adományozása. Ezáltal biztosítottá válik, hogy e magas szakmai kitüntetésben részesülő pedagógusok és az egészségügy területén dolgozó szakemberek díjaikat e legrangosabb esemény keretén belül széles nyilvánosság előtt vehessék át.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot meghozni szíveskedjen.
Tapolca, 2008. december 15.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és ……/2008. (……..) Kt. rendeletei közé iktatja.

Sólyom Károly sk.
Alpolgármester
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2008. (XII. …) Kt. rendelete
(TERVEZET)
Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 18/2004. (V. 25.) Kt. rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint 10. § (1) bekezdés c)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján mindazon személyek részére, akik a város
gazdasági és társadalmi fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, elismerő címeket és helyi kitüntetéseket alapít és adományozásuk rendjéről a következő rendeletet alkotja:

1.§
A 14. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A felhívásra tárgyév január 20-ig indokolással benyújtott javaslatokat a Képviselőtestület szakbizottságai véleményezik és javaslatot tesznek a Képviselő-testületnek az
elismerő cím vagy kitüntetés adományozására.”
2.§
A 14. § (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Tapolca Város Díszpolgára és Tiszteletbeli Polgára cím, a Tapolca Városért Kitüntetés, a Tapolcai Városfejlesztésért és Városrendezésért, illetve A Tapolcai Nevelésügyért, a Tapolcai Közművelődésért Kitüntetés, a Tapolcai Közszolgálatért, valamint
a Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért Kitüntetés átadására tárgyévben,
Tapolca várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából összehívott ünnepi képviselő–testületi ülésen kerül sor.”
3.§
A 14. § (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Tapolcai Testnevelés és Sport Kitüntetés átadására a tárgyévet követő évzáró
Sportgála rendezvényen kerül sor.”
A 14. § (13) bekezdés törlésre kerül.

4.§
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
6. §
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.

Tapolca, 2008. december 15.

Sólyom Károly
alpolgármester

Dr. I m r e László
jegyző

