TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2005.(VI.5.) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzati elismerő címekről
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésében kapott
hatáskörében eljárva az önkormányzati elismerő címekről az alábbi rendeletet alkotja:
Bevezető rész
1.§1
A képviselő-testület az önkormányzat közigazgatási területén működő intézményekben és szervekben
dolgozók, illetve ezen intézményekben tanulók, valamint a városban testnevelés és sport területén végzett
aktív tevékenység, a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében, továbbá a városban egészségügy vagy
szociálpolitika területén kifejtett munka elismerhetősége végett:2
a) „Tamási város érdemes pedagógusa” és „Tamási város érdemes közalkalmazottja”,
b) 3„Tamási város érdemes közszolgálati tisztviselője”,
c) „Tamási város jó tanulója – jó sportolója”,
d) „Tamási város testneveléséért és sportjáért” elnevezésekkel elismerő címeket,
e)4 „Tamási Város Sportembere” elnevezésekkel elismerő címeket, illetve
f) „Dr.Várady János-díjat,
g)5 Az „Év Polgárőre elismerő címet (a továbbiakban együtt: címeket) alapít.
Az 1.§ a) és b) pontja szerinti címek adományozásának feltételei
2.§6
(1) Az a) pont szerinti címek annak a közalkalmazotti vagy munka törvényköve hatálya alá tartozó
jogviszonyban lévőnek adományozhatók
aa) aki a pedagógus hivatás gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végzett az oktatás és
nevelés területén, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre;
ab) aki közalkalmazottként a hivatása gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő munkát végzett a
szakterületén, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre
feltéve, hogy munkájával Tamási város javát szolgálta, hozzájárult a város fejlődéséhez
(2) A b) pont szerinti cím a közszolgálati tisztviselőnek (kormánytisztviselőnek, kormányzati ügykezelőnek,
köztisztviselőnek, közszolgálati ügykezelőnek) adományozható, aki a közigazgatásban hosszú ideig
kiemelkedő szakmai munkát végzett, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre, feltéve,
hogy munkájával Tamási város javát szolgálta, hozzájárult a város fejlődéséhez.
3.§
(1)7 8Évente legfeljebb kettő érdemes pedagógusi, egy-egy érdemes közalkalmazotti és közszolgálati
tisztviselői cím adományozható. Kivételes esetben (pl. valamelyik kitüntetésre több érdemesnek tartott
személyre érkezik javaslat) a testület – a polgármester egyetértésével – növelheti az adományozható
kitüntetések számát.
(2)9 A címeket az áprilisi testületi ülésen kell odaítélni és az erre a célra összehívott rendkívüli (ünnepi)
ülésen átadni.
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(3) A címhez emléklap, emlékérem10 és egyenként nettó11 százezer (100.000) forint pénzjutalom jár,
amelynek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében tervezni kell.
(4) A cím adományozására a munkáltató, a nevelőtestület vagy munkahelyi kollektíva, az iskola- vagy
óvodaszék, érdekképviseleti szerv, illetve önkormányzati képviselő vagy állandó bizottság tehet javaslatot.
(5) A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.
(6)12 A javaslatot az 1.§ a) és b) pontjai szerinti címek esetében a humánpolitikai bizottság véleményezi és a
polgármester – egyetértése esetén – terjeszti döntésre a testület elé.
(7) Amennyiben a véleményezésre jogosult bizottság a javaslattevő, úgy a polgármesterből és a bizottsági
elnökökből álló ad-hoc bizottság véleményezi a javaslatot.
Az 1.§ c) és d) pontja szerinti címek adományozásának feltételei
4.§13
(1) Az 1.§ c) és d) pontja szerinti címek annak adományozhatók:
a) 14aki a városban lakcímmel rendelkezik és a város sportegyesületében sportol, vagy városban levő
oktatási intézménybe jár és városban levő sportegyesület tagja legalább 5 éve, vagy a városban lakcímmel
rendelkezik és a városban levő oktatási intézménybe jár, továbbá tanulmányi eredményével és
sportteljesítményével arra érdemessé válik,
b) a város testnevelésében és sportéletében tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtott,
feltéve, ha megfelel a rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati felhívásban foglalt további feltételeknek.
(2) A pályázati adatlapot és az értékelési szempontokat a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A polgármester a kitüntetett, hozzátartozója vagy képviselője részére az erre a célra összehívott rendkívüli
(ünnepi) képviselő-testületi ülésen az 1.§ c) pont szerinti cím esetében az adományozást tanúsító
emlékserleget, 1.§ d) pont szerinti cím esetében emléklapot és a költségvetési rendeletben meghatározott
mértékű pénzdíjat ad át.
Az 1.§ e) pontja szerinti cím adományozásának feltételei
5.§15
(1) 16Az 1.§ e) pontja szerinti cím annak a tamási származású vagy olyan személynek adományozható, aki
legalább 5 éve folyamatosan a városban levő sportegyesület tagja és nemzetközi szinten kiemelkedő
sporteredményt ért el és ezzel hozzájárult Tamási város jó hírnevének öregbítéséhez
(2) Évente legfeljebb egy 1.§ e) pont szerinti cím adományozható.
(3) A cím adományozására bármely tamási lakóhellyel rendelkező választópolgár, illetve helyi egyesület,
szervezet tehet javaslatot.
(4) A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.
(5) A címeket az áprilisi testületi ülésen kell odaítélni és az erre a célra összehívott rendkívüli (ünnepi)
képviselő-testületi ülésen átadni.
(6) A címhez emléklap, emlékérem17 és nettó18 százezer (100.000) forint pénzjutalom jár, amelynek fedezetét
az önkormányzat éves költségvetésében tervezni kell.
(7) A javaslatot a humánpolitikai bizottság véleményezi és a polgármester – egyetértése esetén – terjeszti
döntésre a testület elé.
(8) Amennyiben a véleményezésre jogosult a javaslattevő, úgy a polgármesterből és a bizottsági elnökökből
álló ad-hoc bizottság véleményezi a javaslatot.
(9) Különösen indokolt esetben a (3)-(5) bekezdésben meghatározott időpontoktól el lehet térni.”
Az 1.§ f) pontja szerinti cím adományozásának feltételei19
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6.§20
(1) Az 1.§ f) pontja szerinti cím annak adományozható, aki a városban az egészségügy vagy a szociálpolitika
területén kiemelkedő munkát végzett.
(2) Évente legfeljebb egy 1.§ f)22 pont szerinti cím adományozható.
(3)23 A címeket az áprilisi testületi ülésen kell odaítélni és az erre a célra összehívott rendkívüli (ünnepi)
képviselő-testületi ülésen átadni.
(4) A címhez emléklap, emlékérem24 és nettó25 százezer (100.000) forint pénzjutalom jár, amelynek fedezetét
az önkormányzat éves költségvetésében tervezni kell.
(5) A cím adományozására a munkáltató, a munkahelyi kollektíva, az érdekképviseleti szerv, illetve
önkormányzati képviselő vagy állandó bizottság tehet javaslatot.
(6) A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.
(7) A javaslatot a humánpolitikai bizottság véleményezi és a polgármester – egyetértése esetén – terjeszti
döntésre a testület elé.
(8) Amennyiben a véleményezésre jogosult a javaslattevő, úgy a polgármesterből és a bizottsági elnökökből
álló ad-hoc bizottság véleményezi a javaslatot.
6/A. §26
21

(1) Az 1.§ g) pontja szerinti cím annak adományozható, aki a városban közbiztonság és a rend fenntartása,
annak javítása érdekében tartósan kiemelkedő munkát végez és alkalmas arra, hogy az állampolgárokban
erősítse a közbizalmat vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz
tanúságot.
(2) Évente legfeljebb egy 1.§ g) pont szerinti cím adományozható.
(3) A címeket az áprilisi testületi ülésen kell odaítélni és az erre a célra összehívott rendkívüli (ünnepi)
képviselő-testületi ülésen átadni.
(4) A címhez emléklap, emlékérem27 és nettó százezer (100.000) forint pénzjutalom jár, amelynek fedezetét
az önkormányzat éves költségvetésében tervezni kell.
(5) A cím adományozására helyi civil szervezet, illetve önkormányzati képviselő vagy állandó bizottság tehet
javaslatot.
(6) A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.
(7) A javaslatot a humánpolitikai bizottság véleményezi és a polgármester – egyetértése esetén – terjeszti
döntésre a testület elé.
(8) Amennyiben a véleményezésre jogosult a javaslattevő, úgy a polgármesterből és a bizottsági elnökökből
álló ad-hoc bizottság véleményezi a javaslatot.
Záró rendelkezés
7.§28
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az elismerő címek alapításáról szóló
17/1998.(VII. 3.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) Az 1.§ c) és d) pontja szerinti címek adományozásának feltételeiről szóló 88/2004.(VII.8.) számú
képviselő-testületi határozat 2. a.) pontja 2005. december 31. napján veszti hatályát.

Hajdics József
polgármester
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Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző

1. számú melléklet:29
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
„TAMÁSI VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA”
cím elnyerésére
„TAMÁSI VÁROS TESTNEVELÉSÉÉRT ÉS SPORTJÁÉRT”
kitüntető cím adományozására
A pályázat célja: ösztönözze a tanulóifjúságot a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
serkentse a fiatalokat eredményes tanulásra, folyamatos, eredményes sportolásra, és méltó elismerésben
részesítse a legkiválóbbakat.
A „TAMÁSI VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” cím elnyerésére felterjeszthetők azok a tanulók,
akik
-

-

a városban lakcímmel rendelkeznek és a város valamely sportegyesületében sportolnak, vagy
városban levő oktatási intézménybe járnak és városban levő sportegyesület tagja legalább 5 éve, vagy
városban lakcímmel rendelkeznek és a városban levő oktatási intézménybe járnak,
alapfokú nevelési-oktatási intézmény 5-8. osztályos tanulói,
középfokú nevelési-oktatási intézmény tanulói,
az előző tanévben az alapfokú oktatási intézményben 4,5., a középfokú oktatási intézményben 4,3.,
vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el,
az előző oktatási évben eredményesen szerepeltek hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon,
egyéni és csapatsportágakban,
az elmúlt tanévben szabálysértési vagy fegyelmi büntetésben nem részesültek.

A pályázaton évente maximum hat cím adományozható.
A címben ugyanazon tanuló három évente egy alkalommal részesülhet.
A pályázatban meghirdetett cím elnyerői emlékserlegben részesülnek.
A felterjesztéseket a döntésben érintettek bevonásával az oktatási intézmények igazgatói és a sportegyesületek
elnökei a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon nyújthatják be Tamási Város Polgármesterének
minden év szeptember 30. napjáig.
A pályázatokat Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a 3. számú
mellékletben szereplő értékelési szempontok figyelembevételével bírálja el, amelynek döntéséről valamennyi
pályázó intézmény és az illetékes sportegyesület elnöke tájékoztatást kap.

A „TAMÁSI VÁROS TESTNEVELÉSÉÉRT ÉS SPORTJÁÉRT” elismerést azon személyek kaphatják, akik
hosszú évek óta szervezik a város sportegyesületeinek munkáját, és segítik más sporteseményeinek
megrendezését, gondoskodnak a sportolók felkészítéséről és mindezek támogatásáról. Szabad idejük jelentős
részét is a sportcéloknak szentelik. Ezen elismerés adományozható továbbá azon személyeknek is, akik
felnőttként aktívan és eredményesen sportolnak, illetve sportoltak a város sportegyesületeiben.
A pályázaton évente maximum kettő cím adományozható.
A cím ugyanazon személynek öt évente egy alkalommal adományozható.
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A pályázatban meghirdetett cím elnyerői emlékéremben és díjazásban részesülnek.
A javaslatokat bármely tamási lakos írásban minden év szeptember 30. napjáig juttathatja el Tamási Város
Polgármesterének.
A pályázatokat Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága bírálja el,
amelynek döntéséről valamennyi pályázó intézmény és az illetékes sportegyesület elnöke tájékoztatást kap.
Az elismerő címek átadására a képviselő-testület által meghatározott időpontban – ünnepi testületi ülés
keretében – kerül sor, amelyre az elismerésben részesülők meghívást kapnak.

Tamási, ……….
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISŐ-TESTÜLETE
2. számú mellékelt:30
PÁLYÁZATI ADATLAP
Tamási város jó tanulója-jó sportolója címre
a ………/………... tanévre
…………………………………
az intézmény/sportegyesület neve

Tanuló neve:………………………. Adóazonosító jele: ………………… TAJ. száma: …………
Születési helye: ………………………. …… éve …………….hónapja …….. napja
Anyja neve: ………………………………….. lakcíme: ………………………………….
A pályázat évében hányadik osztályos volt: ………………………………..
testnevelője neve: ………………………………...
edzőjének neve:

…………………………………

osztályfőnökének neve:……………………………
Tanulmányi eredménye: …………………….
Legjobb sporteredményei: sportág (versenyszám) és ennek szintjei (megyei, területi, országos), az adott
versenyen induló csapatok/sportolók száma:
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Egyéb jellemzői:
sportban: (más kisebb eredmények, hozzáállás, stb.).
…………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………..
tanulásban ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
emberi jellemében ………………………………………………………………………………
A tanulót a testnevelő, a sportegyesület vezető javaslatára, edzőjével, osztályfőnökével való egyeztetés után
javaslom a cím elnyerésére.
Tamási, 20… év ……………….. hó ….. nap.
…………………………………
javaslat tevő aláírása
3. számú melléklet:31
TAMÁSI VÁROS JÓ TANULÓJA - JÓ SPORTOLÓJA KITÜNTETŐ CÍM
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
TANULMÁNYI EREDMÉNY
Tanulmányi versenyek
Kategória

Helyezés

Pont

iskolai, városi

I-III.

1

I-III.

4

IV-X.
I-III.

2
10

IV-X.

5

XI-XX.

2

megyei

országos

Tanulmányi eredmény
Alapfokú
Középfokú
oktatási intézmény
oktatási
intézmény

Pont

5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
-

5,0
40
4,9
35
4,8
30
4,7
27
4,6
26
4,5
25
4,4
24
4,3
23
SPORTEREDMÉNY
(Csak az adott évben elért legjobb eredmény
kerül pontozásra)

31

Kategória

Helyezés

Pont

Országos Diákolimpia,
NB I., NB II.

I.
II.

40
35
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Megyei Diákolimpia
Megyei szövetség által
rendezett megyei
bajnokság
Országos szövetség
által rendezett országos
bajnokság
Versenynaptárban
szereplő szövetség által
rendezett hivatalos
nemzetközi verseny

Országos válogatottság

Világbajnokság,
Európa-bajnokság

III.
IV-VIII.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV-VIII.
Felnőtt
Ifjúsági
Serdülő
I-III.

30
20
30
25
20
25
20
15
40
30
25
35
30
25
20
10
10
10
75

IV-VIII.

40

IX-XX.

25

