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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

 
15/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

 
 helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló  

5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján  
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló  

1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  

                                                                         
1. §  (1) A helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 

5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
„3. § (2) Elismerés adományozására vonatkozó - e rendelet 1. melléklet szerinti - írásbeli 
javaslatot Alap Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) kell benyújtani 
június 30-ig.” 

 
(2) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„3. §  (5) Az elismerések adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a 
Képviselı-testület elé évente legkésıbb augusztus 31-ig. Az elismerés adományozására 
irányuló elıterjesztésben a Kit. 3. melléklet 8. pontjában foglaltakat kell bemutatni.”   

   
2. §  A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„4. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a település egészét érintı 
rendezvényen a polgármester adja át.” 

    
3. § A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„7. § (3) „Alap Község Díszpolgára” kitüntetı címhez Alap címerével, „Alap Község 
Díszpolgára” felirattal ellátott tárgyjutalom jár. A tárgyjutalom értékérıl és tartalmáról a 
Képviselı-testület tárgyévi költségvetése függvényében egyedileg dönt.”  
 

   
4. §  (1) Ez a rendelet 2011. január l. napján lép hatályba.  
 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a helyi kitüntetés és elismerı cím 
alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklet 2. pontja.  

 
 

Méhes Lajosné     Nyikosné Katzenberger Erika 
 polgármester            körjegyzı 

 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Alap, 2010. december 16.  
       Nyikosné Katzenberger Erika 
               körjegyzı 


