
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

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

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. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az elismerő címek és helyi 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 25/2010. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„a) kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal, tudományos, művészeti, kulturális 
tevékenységükkel, maradandó életművükkel hozzájárultak a város fejlődéséhez, vagy”  

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A díszpolgári cím évenként egy alkalommal, legfeljebb egy személy részére
adományozható.”

(2) A R. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A kitüntetéssel tárgyjutalom jár, amely legfeljebb 200.000 Ft értékű herendi porcelán.” 

3. §

A R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel rendelkezéssel egészül ki: 

„(4) A Tapolca Városért kitüntetés egy személy vagy közösség részére többször is
adományozható.”

4. §

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



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

5. §

A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § (1) Szakmai kitüntetés azoknak a személyeknek és jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeteknek adományozható, akik az adott szakma területén kimagaslóan teljesítenek,
és kitűnnek a közéletben való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal. A szakmai 
kitüntetés egy személy vagy közösség részére többször is adományozható.

(2) A szakmai kitüntetésekből évente egy adományozható, kivéve a Tapolcai Nevelésügyért 
Kitüntetés, melyből egy évben 3 adható. 

(3) A kitüntetésekkel Tapolca város címerével és pecsétjével ellátott oklevél és természetes
személy esetén 50.000,- Ft, jogi személyiséggel rendelkező szervezet esetén 100.000,- Ft 
pénzjutalom jár.

(4) A pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles.”

6. §

A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § Közművelődésért kitüntetés adományozható olyan személyeknek vagy 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, a városnak megyei, országos, nemzetközi hírnevet
szereztek és munkájukkal nagyban hozzájárultak Tapolca város kulturális fejlődéséhez.” 

7. §

A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § Nevelésügyért Kitüntetés adományozható olyan személyeknek vagy 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, 
munkájukat kiemelkedő szakmai felkészültséggel végzik, mely hozzájárul az intézmény jó 
hírnevének növeléséhez.”

8. §

(1) A R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(2) A Tapolca Város Díszpolgára, a Tapolca Városért Kitüntetés, a Tapolcai Közszolgálatért
Kitüntetés és Az Év Tapolcai Rendőre Kitüntetés vonatkozásában az Ügyrendi Bizottság 
véleményezi a beérkezett javaslatokat.”

(2) A R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Tapolcai Városfejlesztésért és Városrendezésért Kitüntetés és Az Év Vállalkozása
Kitüntetés vonatkozásában a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság véleményezi a
beérkezett javaslatokat.”

9. §

(1) A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Elhunyt személy emlékére a városi kitüntetések és elismerések közül kizárólag a Tapolca
Város Díszpolgára kitüntető cím adományozható. E kitüntető cím adományozása esetén egy 
„Tapolca Város Önkormányzata” felirattal ellátott emléktábla kerülhet elhelyezésre.”

(2) A R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az emléktábla tartalmazza
a) az adományozott nevét, foglalkozását,
b) az adományozott születési és elhalálozási évét,
b) az adományozás indokait, és
c) az emléktábla elhelyezésének évét.”

10. §

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

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

11. §

A R. a következő 10/A. és 10/B. alcímekkel egészül ki: 

„10/A. Az Év Tapolcai Rendőre Kitüntetés 

14/A. § Az Év Tapolcai Rendőre kitüntetés adományozható azoknak a Tapolcán rendőrségi 
hivatásos szolgálati viszonyban huzamosabb ideje szolgálatot teljesítő személyeknek, akik a
közrend és közbiztonság területén olyan kiemelkedő szakmai tevékenységet végeztek, amellyel 



elérték a parancsnokai által adott kiváló minősítést, és amely az állomány és a lakosság 
körében is elismerést váltott ki.

10/B. Az Év Vállalkozása Kitüntetés

14/B. § (1) Az Év Vállalkozása kitüntetés adományozható a Tapolcán kiemelkedő érdemeket 
szerzett azon vállalkozók és vállalkozások tevékenységének elismerésére, melyek iparos és
szolgáltató tevékenységüket a lakosság megelégedésére végzik, jelentős munkahelyteremtő 
beruházást valósítottak meg, jelentős összegű - városi célokat szolgáló - szponzori támogatást 
adtak, vagy vállalkozásuk Tapolca jó hírét öregbíti.
(2) A kitüntetés adományozása esetén, helyi illetve más székhelyű, de a Tapolca város területén 
működő egyéni és társas vállalkozást végzők vehetők figyelembe.” 

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a R. 2. §-a.
(3) Hatályát veszti a R. 20. § (3) bekezdése.
(4) Hatályát veszti a R. 1. alcímében az „és Tapolca Város Tiszteletbeli Polgára” szövegrész.
(5) Hatályát veszti a R. 3. § (2) bekezdésében és 3. § (5) bekezdésében az „és tiszteletbeli

polgári” szövegrész.

Tapolca, 2015. október 30.

                                   Dobó Zoltán sk.                                             Ughy Jenőné sk. 
                                     polgármester                                                       jegyző 

Kihirdetve: 2015. november 2.

      Ughy Jenőné sk. 
            jegyző 


