
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2008. (XII. 29) Kt. rendelete

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 Képviselő-testület 
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.”

4.§

A 14. § (13) bekezdés törlésre kerül.
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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 23.

Sólyom Károly sk. Dr. I m r e László sk.
  alpolgármester jegyző 

Kihirdetve: 2008. december 29.

Dr. I m r e László sk.
   jegyző 
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