Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére
Tárgy: Kitüntetési rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzat a Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV.27.) többször módosított
önkormányzati rendelet kiegészítése a jelen előterjesztés tárgya. A kitüntető címek és díjak

bővítését javasolom a „Polgármesteri Díszoklevél” kitüntető címmel. Kérem a cím felvételét
és elfogadását a kitüntető címek sorába.
Az új kitüntető cím megegyezik a Szentgotthárd Város Képviselő-testülete Díszoklevele
kritérium többségével (kiknek adományozható, oklevél kinézete, pénzjutalommal nem jár), de
eltér abban, hogy a polgármester saját hatáskörben az arra meghatározott
személynek/közösségnek adhatja előzetes képviselő-testületi döntés/határozat beszerzése
nélkül, az átadás ideje pedig nem kötődik augusztus 20-hoz – az év bármely időszakában
átadható, és évente legfeljebb 10 kerülhet átadásra.
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: új kitüntető cím kerül bevezetésre, polgármesteri hatáskörben történő
javaslattal és odaítéléssel.
Gazdasági hatása: nincs.
- A rendelet módosításának költségvetési hatása:
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 nem fognak jelentősen
növekedni.
- 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 nem kerül bevezetésre az újabb kitüntető cím.
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását az 1.
számú melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.
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Szentgotthárd, 2015. november 10.
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) 1. §-a a következővel egészül ki:
„1.§ (Szentgotthárd Város Önkormányzata a következő kitüntető címeket és díjakat
adományozza:)
„Polgármesteri Díszoklevél” Cím”
2.§ A Rendelet a következő 8/D §-sal egészül ki:
„8/D §
(1) Polgármesteri Díszoklevél Cím adományozható azoknak a személyeknek-és vagy
közösségeknek, akik/amelyek elismerésre méltó módon járultak hozzá Szentgotthárd
fejlődéséhez; tevékenységükkel pozitív irányban járultak hozzá Szentgotthárd ismertségéhez,
öregbítették a település jó hírnevét, tevékenységük eredményeképpen létrejöttek és / vagy
megerősödtek emberi közösségek; munkájuk eredményeképpen megszerveződtek olyan
társadalmi események, amelyek a település társadalmát erősebbé és egységesebbé tették.
(2) A Polgármesteri Díszoklevélen a „Szentgotthárd Polgármesterének Díszoklevele” felirat
valamint Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett címere látható, a kitüntetett neve és az
elismerés adományozását indokoló teljesítmény leírása olvasható. Az oklevelet a
polgármester írja alá.
(3) A Polgármesteri Díszoklevélből évente legfeljebb 10 adományozható.
(4) A Polgármesteri Díszoklevél átadása nincs meghatározott időponthoz kötve, de az átadás
mindenkor ünnepélyes keretek között kerülhet sor.
(5) A Polgármesteri Díszoklevéllel pénzjutalom nem jár.”
3.§ A Rendelet 9.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„9. § (1) A kitüntető címek és díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a
Polgármesteri Díszoklevél kivételével melynek adományozója a polgármester.
(2) A kitüntető címek és díjak odaítélésére a Szentgotthárd Város Képviselő-testületének
Díszoklevele és a Polgármesteri Díszoklevél kivételével ajánlásokat kell kérni a jelen rendelet
9. § (4) bekezdésében meghatározottaktól.”
4.§ A Rendelet 10. § a következő 10/B.§-sal egészül ki:
„10/B. § A Polgármesteri Díszoklevelet a polgármester saját hatáskörében adományozza. Az
adományozásról a következő képviselő-testületi ülésen beszámol a Képviselő-testület
tagjainak. A cím odaítéléséről feljegyzés készül ami tartalmazza legalább a kitüntetett
szemmély nevét, az odaítélés indokát, a döntés dátumát.”
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5.§ A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályon kívül kerül.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

kihirdetve:
Indokolás:
1.§ -hoz: az új önkormányzati kitüntetés megnevezését és jellegét tartalmazza: ez a kitüntetés
egy Cím.
2.§ -hoz: A Rendelet a jogszabály szerkesztési előírásoknak megfelelően 8/D § jelzéssel tud
kiegészülni. A bekezdés leírja a címre vonatkozó legfontosabb kritériumokat, a kitüntethetők
körét, az adható díszoklevél tartalmát, számát, jellegét.
3.§-hoz a jelen módosítás miatt szükséges részletesen felsorolni, mely kitüntetés esetében ki
hozza meg adöntéseket.
4.§ -hoz: Polgármesteri teendőit határozza meg a díj odaítélése során.
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