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Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az elmúlt időszakban a rendelet módosításának szükségessége többször is 
felvetődött. Ennek elsősorban technikai oka van, mivel a Tapolcai Testnevelés és 
Sport Kitüntetés esetében a javaslatok leadási határideje és a Kitüntetés átadása
közötti rövid idő minden évben rendkívüli testületi ülés összehívását tette 
szükségessé.

A rendelet 19. § (3) bekezdése alapján „A Tapolcai Testnevelés és Sport Kitüntetés
átadására a tárgyévet követő évzáró Sportgála rendezvényen kerül sor.”, amely eseményt
február elején tartjuk meg, míg a javaslatokat a jelenlegi szabályozás szerint adott év
január 20. napjáig kell leadni.

Ahhoz, hogy az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozásáról a Tisztelt 
Képviselő-testület “rendes” testületi ülés keretében döntsön, szükséges a javaslatok 
leadási határidejét november 20. napjára módosítani, így a decemberi “rendes”
ülésen ezek megtárgyalásra kerülhetnek.
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A felhívás határidejének változása miatt, mivel az a kitüntetések átadásának évét
megelőzi, az átadásra vonatkozó időpontok is módosításra, pontosításra kerültek. E 
szerint a kitüntetések a tárgyévet, azaz a javaslatok leadási határidejét követő évben 
kerülnek átadásra.

A módosító rendelet az idei Tapolca várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából
összehívott ünnepi képviselő–testületi ülést követően lép hatályba. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 15/2010. (VIII. 
18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetét elfogadja és …../2012. (….)
számon rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. január 30.

Császár László
polgármester
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…../2012. (….. ….) önkormányzati rendelete

az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §

Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 25/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az elismerő címek és kitüntetések adományozása céljából az „ÁCS JÁNOS 
EMLÉKÉREM” kitüntetés kivételével Tapolca Város Polgármestere évente egy
alkalommal felhívást tesz közzé.”

2. §

A R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A felhívásra tárgyév november 20-ig indokolással benyújtott javaslatokat a
Képviselő-testület szakbizottságai véleményezik és javaslatot tesznek a 
Képviselő-testületnek az elismerő cím vagy kitüntetés adományozására.”  

3. §

(1) A R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Tapolca Város Díszpolgára és Tiszteletbeli Polgára cím, a Tapolca Városért
Kitüntetés, a Tapolcai Városfejlesztésért és Városrendezésért, továbbá A
Tapolcai Nevelésügyért, a Tapolcai Közművelődésért Kitüntetés, a Tapolcai 
Közszolgálatért, valamint a Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért
Kitüntetés átadására a tárgyévet követő, Tapolca várossá nyilvánításának 
évfordulója alkalmából összehívott ünnepi képviselő–testületi ülésen kerül sor.”  

(2) A R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az „ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM” kitüntetés átadására a tárgyévet követő, 
augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó városi rendezvények keretében
történik.”
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3. §

E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Tapolca, 2012. február 17.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné  
aljegyző 


