
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

 
15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 

az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről  

 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Tapolca Város Díszpolgára és Tapolca Város Tiszteletbeli Polgára kitüntető cím 
 

1. § 
 
(1) A Díszpolgár cím adományozásának célja, hogy a város kitüntető címmel 

ismerhesse el azok érdemeit, akik 
a) kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal hozzájárultak a város 

fejlődéséhez, vagy 
b) hosszú időn át kifejtett tudományos vagy művészeti tevékenységükkel 

hírnevet és elismerést szereztek a városnak. 
(2) A Díszpolgár cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, 

aki az  (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel. 
 

2. § 
 
(1) A Tiszteletbeli Polgár cím adományozásának célja, hogy kitüntető címmel 

ismerhesse el azon nem tapolcai lakosok érdemeit, akik 
a) kiemelkedő közéleti, gazdasági munkájukkal hozzájárultak a város 

fejlődéséhez, vagy 
b) hosszú időn át kifejtett gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti, vagy 

egyéb nagy jelentőségű tevékenységükkel hírnevet és elismerést szereztek a 
városnak. 

(2) A Tiszteletbeli Polgár cím annak a nem tapolcai magyar, vagy külföldi 
állampolgárnak adományozható, aki az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételeknek megfelel. 

 
3. § 

 
(1) A díszpolgári cím, valamint a tiszteletbeli polgári cím évenként egy alkalommal, 

legfeljebb egy-egy személy részére adományozható. 
(2) A díszpolgári és tiszteletbeli polgári cím elnyerését a díszes (művészi) kivitelű 

diploma tanúsítja. 
(3) A diplomának tartalmaznia kell: 
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a) az adományozott nevét, lakhelyét, foglalkozását - külföldinél az 
állampolgárságot, 

b) az adományozó képviselő-testületi határozat számát, keltét, 
c) az adományozás indokait, 
d) az aláírásokat és  
e) Tapolca város pecsétjét. 

(4) A diplomát a polgármester és a jegyző írja alá. 
(5) A díszpolgári és tiszteletbeli polgári diploma tartozéka a város címerével és 

Tapolca felirattal ellátott, hátoldalán a Batsányi János arcképével díszített 
bronzérem. 

4. § 
 
(1) Tapolca Város Díszpolgára az Önkormányzat és a város lakosságának tiszteletét 

élvezi, ezért 
a) a Képviselő-testület üléseire, hivatalos rendezvényeire, ünnepélyeire 

meghívót kap, 
b) a várost, vagy az Önkormányzatot képviselő delegációba meghívható, 

valamint 
c) halála esetén - családtagjai kívánságára - díszsírhely illeti meg. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítésének biztosításáért a jegyző a 
felelős. 

 
2. Tapolca Városért kitüntetés 

 
5. § 

 
(1) Tapolca Város Képviselő-testülete a város gazdasági és társadalmi fejlődése, 

valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenység 
elismerésére „TAPOLCA VÁROSÉRT” kitüntetést alapít. 

(2) A kitüntetés általában a városban végzett kimagasló tevékenység elismerésére 
szolgál, de kivételesen adományozható a város érdekében kifejtett eredményes 
munkásságért mások részére. 

(3) A kitüntetésben elsősorban magyar állampolgárok részesíthetők, de különösen 
kimagasló érdem esetén külföldi állampolgárnak is adományozható. 

 
6. § 

 
(1) A kitüntetésből évenként legfeljebb 2 darab kerülhet adományozásra. Az 

adományozó ezt a mértéket csak kivételes alkalmakkor (pl. várossá alakulás 
jubileuma) lépheti túl. 

(2) A kitüntetés ezüstszínű és kör alakú, amelynek átmérője 35 milliméter. A 
kitüntetés első oldalán Tapolca város címere, hátoldalán Batsányi János 
forradalmi költő portréja van, a felső részén félkör alakban „TAPOLCA 
VÁROSÉRT” felirat. A kitüntetés szalagja zöld színű csúcsára állított egyenlő 
oldalú háromszög, amelynek oldalhosszúsága 40 milliméter. 

(3) Egyesületek, csoportok részére a kitüntetés plakett formájában kerül 
adományozásra. 

(4) A plakett kör alakú, 5 milliméter vastagságú, 90 milliméter átmérőjű bronz 
ötvözet. A plakett első oldalán Tapolca város címere „TAPOLCÁÉRT” felirattal, a 
hátoldalon Batsányi János forradalmi költő portréja és aláírása van. 

(5) A kitüntetés adományozásáról szóló oklevélnek tartalmaznia kell  
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a) Tapolca Város Önkormányzata megjelölését, 
b) a kitüntetett nevét, 
c) az adományozást kimondó Képviselő-testületi határozat számát, idejét, 
d) a kitüntetés indokát, 
e) a Polgármester és a Jegyző aláírását, továbbá 
f) Tapolca Város Önkormányzata pecsétjét. 

(6) A kitüntetéssel tárgyjutalom jár, amely legfeljebb 100.000 Ft értékű herendi 
porcelánváza. 

 
3. ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM 

 
7. § 

 
(1) Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzet 

felemelkedéséért végzett, az országhatáron átnyúló nemzeti összetartozást 
erősítő, a nemzetek közötti barátság megteremtéséért kiemelkedő tevékenység 
elismerésére “ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM” kitüntetést alapít. 

(2) A kitüntetés elsősorban külföldi településnek, közösségnek, szervezeteknek, 
személyeknek adományozható, de a magyar testvériségért kiemelkedően tevő 
magyar szervezetek, személyek is részesülhetnek az elismerésben. 

(3) A kitüntetés kör alakú, 5 milliméter vastagságú, 90 milliméter átmérőjű bronz 
ötvözet. A plakett első oldalán Tapolca város címere, háttérben a régi “nagy” 
Magyarország kontúrjával, illetve a jelenlegi országhatárral, valamint a kitüntetés 
neve „ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM” felirat, továbbá a kitüntetés sorozatszáma 
található. A hátoldalon Ács János polgármester portréja, a portré alatt félkörben 
„Ács János 1998-2008. Tapolca Város Polgármestere”, a portré felett félkörben 
„Soli Deo gloria” felirat található. 

(4) A kitüntetés adományozásáról szóló oklevélnek tartalmaznia kell  
a) Tapolca Város Önkormányzata megjelölését, 
b) a kitüntetett nevét, 
c) az adományozást kimondó Képviselő-testületi határozat számát, idejét, 
d) a kitüntetés indokát, 
e) a Polgármester és a Jegyző aláírását, továbbá 
f) Tapolca Város Önkormányzata pecsétjét. 

 
 

II. fejezet 
 

SZAKMAI KITÜNTETÉSEK 
 
 

4. A szakmai kitüntetés 
 

8. § 
 
(1) A szakmai kitüntetésekből évente 10 darab adományozható. 
(2) A kitüntetésekkel Tapolca város címerével ellátott bőrkötésben elhelyezett oklevél 

jár. 
(3) Ha a kitüntetésben közösség vagy csapat részesül, annyi oklevél adományozható, 

ahány tagja van a közösségnek.  
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5. Tapolcai Közművelődésért Kitüntetés 
 

9. § 
 
Közművelődésért kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka 
valamely területén, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés 
korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, s 
mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel, társadalmi 
aktivitásukkal. 
 

6. Tapolcai Nevelésügyért Kitüntetés 
 

10. § 
 
Nevelésügyért Kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti 
oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai, 
szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai 
módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. 
 

7. Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért Kitüntetés 
 

11. § 
 
Az Egészségügyért Kitüntetés adományozható a város egészségügyi és szociális 
ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő személynek, valamint 
példaértékű munkát végző közösségnek, akik az egészségvédelem és szociális ellátás 
területén hatékonyan tevékenykednek, aktívan működnek közre a gyógyító-
megelőző munkában. 
 

8. Tapolcai Városrendezésért és Városfejlesztésért Kitüntetés 
 

12. § 
 
Városfejlesztésért és Városrendezésért kitüntetés adományozható azoknak a 
személyeknek és közösségeknek, akik a város fejlesztését, működtetését, a település 
egész arculatának pozitív irányú fejlődését, a kor elvárásainak megfelelően 
példaértékűen elősegítik. 

 
9. Tapolcai Közszolgálatért Kitüntetés  

 
13. § 

 
Közszolgálatért kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik a város közéletében, közszolgálatában hosszú időn át 
kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak 
hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak 
ki. 
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10. Tapolcai Testnevelés és Sport Kitüntetés 

 
14. § 

 
Testnevelési és Sport kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, 
közösségeknek, vagy csapatoknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő 
sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért példaként állíthatók a város 
közössége elé. 
 

III. fejezet 
 

AZ ELISMERŐ CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 
 
 

11. Javaslattétel  
 

15. § 
 
(1) Az elismerő címek és kitüntetések adományozása céljából az „ÁCS JÁNOS 

EMLÉKÉREM” kitüntetés kivételével Tapolca Város Polgármestere évente egy 
alkalommal év elején felhívást tesz közzé. 

(2) Az elismerések adományozására indokolással ellátott javaslatot tehetnek: 
a) a Képviselő-testület tagjai, 
b) a Képviselő-testület bizottságai, 
c) társadalmi szervezetek, helyi közösségek, intézmények, 
d) Tapolca város polgárai. 

(3) Az „ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM” kitüntetés adományozására javaslatot csak a 
Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző, a képviselők és a bizottságok tagjai 
tehetnek. 

(4) A bizottságok és a Képviselő-testület ülésére a javaslattevőket meg kell hívni. 
 

12. Véleményezés 
 

16. § 
 
(1) 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 Tapolca Város Díszpolgára és Tiszteletbeli Polgára, a Tapolca Városért 
Kitüntetés és a Tapolcai Közszolgálatért Kitüntetés vonatkozásában az Ügyrendi 
Bizottság véleményezi a beérkezett javaslatokat. 

(3) A Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért Kitüntetés, a Tapolcai 
Közművelődésért Kitüntetés, a Tapolcai Nevelésügyért Kitüntetés, a Tapolcai 
Testnevelés és Sport Kitüntetés vonatkozásában a Család-, Egészségügyi-, 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményezi a beérkezett javaslatokat. 

(4) A Tapolcai Városfejlesztésért és Városrendezésért Kitüntetés vonatkozásában a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezi a beérkezett javaslatokat. 

(5) Az „ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM” kitüntetés vonatkozásában a javaslatokat 
valamennyi bizottság véleményezi. 
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13. Döntés  

 
17. § 

 
(1) Valamennyi kitüntetés és elismerés adományozásáról a Képviselő-testület 

minősített többséggel hoz döntést, mely határozatba belefoglalja az adományozás 
tényét és indokait. 

(2) A Képviselő-testület által adományozott elismeréseket és kitüntetéseket a város 
„Aranykönyvébe” kell bejegyezni. 

 
14. Emléktábla 

 
18. § 

 
(1) Elhunyt személy emlékére a városi kitüntetések és elismerések közül kizárólag a 

Tapolca Város Díszpolgára kitüntető cím adományozható. E kitüntető cím 
adományozása esetén egy, a város címerével és „Tapolca” felirattal ellátott 
emléktábla kerülhet elhelyezésre.  

(2) Az emléktábla tartalmazza 
a) az adományozott nevét, foglalkozását 
b) az adományozás indokait 
c) az emléktábla felavatásának dátumát. 

(3) Az emléktábla helyéről a Képviselő-testület az adományozás tényét magába 
foglaló határozatával dönt, figyelembe véve az adományozott életútjához, 
munkásságához Tapolca városban kapcsolódó helyszíneket, épületeket. 

(4) Az emléktábla kihelyezésével kapcsolatos engedélyek, hozzájárulások 
beszerzéséről a jegyző gondoskodik. 

 
15. A kitüntetések átadása 

 
19. § 

 
(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 tárgyévben, Tapolca várossá nyilvánításának évfordulója 
alkalmából összehívott ünnepi képviselő–testületi ülésen kerül sor.  

(2) Az „ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM” kitüntetés átadása tárgyévben az augusztus 20-i 
nemzeti ünnephez kapcsolódó városi rendezvények keretében történik. 

(3) A Tapolcai Testnevelés és Sport Kitüntetés átadására a tárgyévet követő évzáró 
Sportgála rendezvényen kerül sor. 

 
16. Az elismerő cím és a kitüntetés visszavonása 

 
20. § 

 
(1) Az elismerést és a kitüntető címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra 

érdemtelenné válik, továbbá ha a viselésére méltatlanná válik. 
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(2) Meg kell vonni a kitüntetést attól, akit a bíróság közügyek gyakorlásától 
jogerősen eltiltott, vagy olyan bűncselekményt követett el, amely miatt a 
kitüntetés viselésére méltatlanná válik.  

(3) Meg lehet vonni a kitüntetést attól, aki közösségellenes magatartása miatt a 
kitüntetés viselésére érdemtelenné válik. 

(4) A kitüntetés visszavonásáról a javaslattételre jogosultak kezdeményezésére a 
Képviselő-testület minősített többséggel határoz. 

(5) A határozat kibocsátásával egyidejűleg az elismerés, valamint a kitüntetés 
bevonásáról a jegyző gondoskodik.  

 
IV. Fejezet 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
21. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.  
 

22. § 
 
Hatályát veszti az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 18/2004. (V. 25.) Kt. rendelet. 
 
 
Tapolca, 2010. augusztus 17. 
 
 
 

Császár László sk.  
polgármester 

Dr. Imre László sk.  
jegyző 

 
   
  
 
Kihirdetve: 2010. augusztus 18.   
 
 
 
   Dr. Imre László sk.  
   jegyző 
 


