Tárgy: Kitüntetési rendelet módosítása
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. február 01-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Több év óta probléma, hogy Szentgotthárd Közművelődéséért díjat – melynek átadása a
Magyar Kultúra Napján január 21-én történik nem tudunk kitüntetést átadni mert erre nem
érkezik ajánlás. Utólag kiderül, hogy lennének jelöltek, felmerüllnek kitüntetésre érdemes
nevek, de ez mindig az eseményhez, a Magyar Kultúra Napjához közeledve kerül csak elő
amikor már rég letelt az ajánlásra rendelkezésre álló határidő. Azt valószínűsítjük, hogy a
jelenlegi rendszerben az április 30-i ajánlási határidő túlságosan távol van még az átadás
időpontjától és amennyiben az ajánlás idejét későbbre tennénk, akkor könnyebb lenne a
jelölni akarók helyzete is és nagyobb valószínűséggel több ajánlat érkezne. Ezen okból a
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV.27.) számú többször
módosított önkormányzati rendelet módosítása a jelen előterjesztés tárgya.
-A rendelet 9.§ (6)-ben került meghatározásra a felterjesztések beadási határideje. Talán
célszerű lenne a Közművelődésért Díjra szóló felterjesztés határidejét az adott év október 30.
időpontban meghatározni.
Egyelőre még nem volt ugyan probléma a jelölésekkel a Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj
esetében (szabályozza a rendeletünk 8/B §-a) de az ajánlás határideje itt is április 30., a
kitüntetés átadásának ideje a Nemzetiségek Napja ami pedig december 18. Itt is igen nagy az
időbeli távolság az ajánlás és az átadás ideje között. Amennyiben a javasolt
rendelettervezetünket a Képviselő – testület elfogadja és a jelenlegi ajánlási rendet
megváltoztatjuk a Szentgotthárd Közművelődésért Díj esetén, , akkor erre a Szentgotthárdi
Nemzetiségekért díjra is későbbi ajánlási időpontot kellene meghatározni – azonosan a
Szentgotthárd Közművelődéséért díjnál mondott időpontttal.
- Ugyancsak a rendelet 9.§ (7) bekezdését törölni kell, mert az csak az adott 2012-es évre
vonatkozott.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
- A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a kitüntető címre nagy valószínűséggel hatékonyabban érkezik
felterjesztés. Gazdasági hatása: nincs.
-

A rendelet módosításának költségvetési hatása:
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Nem ismert.
- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei:
A rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
- A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet tervezet elfogadása esetén a jelenlegi adminisztratív terhek csak annyiban fognak
növekedni, hogy a jelenlegi lvente egy felhívás helyett kettő lesz és kétszer kell foglalkozni
ezekkel a kitüntetési ügyekkel. a felhívás ismételni szükséges .
- Egyéb hatás:
A rendelet tervezet elfogadásának egyéb hatása nincs.
-

A rendelet tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítása:
A rendelet módosításának elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt.

- A rendeletmódosításnak elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet módosításának elmaradása esetén nagyobb valószínűséggel fordulhat elő, hogy a
kitüntető címekre nem vagy határidőt követően érkezik felterjesztés, ami a rendelet szerint
nem elfogadható, így az arra érdemes személyek nem részesülnek kitüntetésben.

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását az 1.
számú melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.

Szentgotthárd, 2017. január 16.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.sz.Melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/… (…) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló
18/2000. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.
42.§ 1., 3. pont alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról
és adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. § (6) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(6) Az ajánlásokat a Szentgotthárd Közművelődéséért és a Szentgotthárdi Nemzetiségekért
díj kivételével minden év április 30. napjáig kell megtenni. A
„Szentgotthárd
Közművelődéséért Díj”-ra és a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért díj” -ra minden év október
31. napjáig.”
2.§ A Rendelet 9.§ (7) bekezdése hatályon kívül kerül..
3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Jelen rendelet 2017.. …………….. napján kihirdetésre kerül.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

3

Indokolás:
1.§ A Rendelet 9.§ (6) bekezdésének módosítása a felterjesztések időpontjának bővítését írja
elő és ezzel talán az ajánlottak körét is sikerülhet kibővíteni.
2.§ -hoz: A Rendelet 9.§ (7) bekezdése csak egy meghatározott évre vonatkozott, ami már
elmúlt, jelentősége nincs, ezért törlése indokolt.
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