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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/1992.(V.11.) rendelet 

módosításának igénye jelentkezett a T.  Képviselő-testület részéről. A megfogalmazott 

javaslat szerint a kitüntető címek körének bővítése vált szükségessé.   

 

A külföldi testvérkapcsolatok építésében önzetlenül tevékenykedő, valamint a szomszédos 

országokban élő magyarság nemzettudat fenntartásában és megőrzésében tevékeny résztvevő 

személy is megtisztelhető legyen a Lengyeltóti testvér települési kapcsolatainak ápolásáért 

kitüntető címmel. 

 

További javaslat azok elismerése, akik a város fiatalkorú lakói, egyedileg vagy csoportosan 

kulturális, sport, művészeti, tanulmányi teljesítményükkel Lengyeltóti jó hírét viszik a régióban, 

az országban, vagy a nagyvilágban a  Lengyeltóti ifjú tehetsége kitüntető címben 

részesülhessenek.  
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet módosítás elfogadására. 

 

Lengyeltóti, 2012. május 24. 

 

        Zsombok Lajos  

        polgármester 

 

 

Előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

Böröndi Franciska     dr. Szatmári Ibolya 

Hatósági irodavezető     jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

a 13/1994.(V.26.), 6/1998.(V.27.), 6/2000.(II.15.), 13/2007.(IV.27.), 14/2007.(VI.1.), 11/2009.(V.15.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról   

szóló 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:   

 

 

1.§ 

 

A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rend.) 1.§ (1) bekezdése a következő g)-h) pontokkal egészül ki:                                                                  

 

„g) Lengyeltóti testvér települési kapcsolatainak ápolásáért, 

 h) Lengyeltóti ifjú tehetsége.” 

 

2.§ 

 

A Rend. 4/A.§ (1) bekezdése a következő d)-e) pontokkal egészül ki: 

 

„d) Lengyeltóti testvér települési kapcsolatainak ápolásáért kitüntető cím azon személynek adományozható, aki 

önzetlen tevékenységével elősegíti és mélyíti Lengyeltóti lakossága, intézményei, civil szervezetei és a testvér 

települések közötti baráti együttműködést a kultúra, oktatás, sport és más társadalmi tevékenység terén, vagy a 

határon túli magyarság nemzeti tudatának fenntartásában és megőrzésében tevékeny részt vállal. 

 

e) Lengyeltóti ifjú tehetsége kitüntető cím azon Lengyeltóti állandó lakóhelyű 18 év alatti, fiatal vagy 

gyermekkorúnak adományozható, aki egyéni tehetségével, személyes teljesítményével a város hírnevét a 

régióban, az országban vagy nemzetközileg a kultúra, sport, művészetek, tanulmányok terén ismertté teszi. A 

kitüntető cím nem csak személynek, intézménynek, társadalmi csoportnak, egyesület részére is adományozható.”            

 

 

3.§ 

 

A Rend. 4/B.§ (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés kerül: 

 

„(1) A Lengyeltótiért kitüntető cím birtokosát kitűző és díszes oklevél, a Lengyeltóti Közéletéért, a Lengyeltóti 

Oktatásáért, a Lengyeltóti Közművelődéséért, a Lengyeltóti Sportjáért, a Lengyeltóti testvér települési 

kapcsolatainak ápolásáért és a Lengyeltóti ifjú tehetsége kitüntető cím birtokosát díszes oklevél és 5.000 Ft 

értékű tárgyjutalom illeti meg.” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2012. június 2-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                                                                     

 

Lengyeltóti, 2012. május 31.                  

 

 

 

    Dr. Szatmári Ibolya         Zsombok Lajos 

                       jegyző            polgármester 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. június 1-én. 

  

        Dr. Szatmári Ibolya 

                   jegyző 


