
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2011(VII.5.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (IV. 5.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alkotmány  44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
következőket rendeli el: 

1.  §  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  kitüntetések  alapításáról  és 
adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) E rendeletben szabályozott kitüntetések adományozására vonatkozó kezdeményezést 
az  1.  sz.  melléklet  szerinti  formanyomtatványon  –  kitüntetés  típusa,  a  javasolt 
személy/közösség neve, foglalkozása, lakcíme/székhelye, a javaslat részletes indokolása, a 
kezdeményező  neve,  aláírása  –  lehet  minden  év  április  30-ig  a  polgármester  részére 
eljuttatni.  Az  évközben tett  javaslatokat  a  következő esztendei  előkészítés  során  lehet 
figyelembe  venni,  kivéve  a  Díszpolgári  cím  adományozását.  Ez  utóbbi  cím 
adományozására április  30-át  követően beérkezett  kezdeményezéseket folyó évben kell 
elbírálni.”
  
2. § A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A benyújtott kezdeményezéseket a polgármester által felkért, szakmailag elismert, különböző 
korú, a városban köztiszteletnek örvendő egyénekből álló 7 tagú testület véleményezi május 31-
ig, mely figyelembevételével a polgármester az adományozásra irányuló előterjesztést minden év 
június 30. napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A Díszpolgári cím adományozására vonatkozó 
április 30-a után érkezett kezdeményezéseket a polgármester a beérkezéstől számított két hónapon 
belül terjeszti elő.”

  
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépést követő 
napon hatályát veszíti.
(2) Hatályát veszti a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. 
(IV. 5.) önkormányzati rendelet 18. §-a.

Michl József dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

A rendelet megalkotásának napja: 2011. június 29.



INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

Az  utóbbi  évek  tapasztalata  alapján  szükséges  a  rendelet  módosítása,  hogy  az 
önkormányzat a Díszpolgári cím odaítéléséről évente több alkalommal is dönthessen. A 
módosítás meghatározza az eljárási szabályokat. 

Az 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről, valamint az 1956. évi 
forradalom  és  szabadságharc  50.  évfordulójára  alapított,  kizárólag  2006.  évben 
adományozott kitüntetésekre vonatkozó szabályozás hatályvesztésről rendelkezik. 


