Tárgy: A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének
rendjéről szóló rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.)
önkormányzati rendelet jelenleg hatályos rendelkezései szerint a cím iránti kérelmet, illetve
javaslatot csak papír alapon, ajánlott postai küldeményként lehet beküldeni a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatalba.
„3. § (1) A Cím adományozása pályázat útján történik, az 1. mellékletben foglalt adatlap
kitöltésével és annak ajánlott levélben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére
való elküldésével. A pályázati kiírást a www.szentgotthard.hu weboldalon kell megjelentetni,
egyúttal meg kell küldeni a szentgotthárdi helyi televízió, a szentgotthárdi önkormányzati
újság, a megyei napilap, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a szentgotthárdi térség
önkormányzatai számára. A pályázati adatlapot a hivatal.szentgotthard.hu oldalon kell
hozzáférhetővé tenni.”
Ez ellentétes az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont b) alpontjával és 2. § (1) bekezdésével, melyek
szerint a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ami a feladat- és
hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásai
igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel
történő elektronikus intézését köteles biztosítani.
Az általunk javasolt módosítás lehetőséget ad a kérelem, illetve javaslat elektronikus úton
való benyújtására is Szentgotthárd Város Önkormányzata hivatali kapujára. A pályázati kiírás
megküldési kötelezettségeinél pedig csak az alapvetően szükséges címzetteket hagynánk a
normaszövegben. Természetesen a kiírás más címzett számára is megküldhető lesz – és meg
is küldjük –, de az általunk javasolt felsorolásnál szélesebb kört felesleges előírni a
jogszabályban.
A rendelet jelenleg hatályos 1. melléklete egy adatlapot és annak kitöltési útmutatóját
tartalmazza. Az 1. mellékletnek az általunk javasolt újraszabályozása esetén a kérelmet,
illetve javaslatot nem kell adatlapon beküldeni, elegendő, ha a kérelem/javaslat tartalmazza az
1. mellékletben meghatározott, az adott kérelem esetében a döntéshez szükséges adatokat. Így
az pl. az e-papír szolgáltatás igénybevételével elektronikusan is beküldhető Szentgotthárd
Város Önkormányzata hivatali tárhelyére, közismertebb nevén hivatali kapujára.
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Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs jelentős környezeti és egészségi
következménye, nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása. Azt azonban meg
kell jegyeznünk, hogy a kérelmezők, illetve javaslattevők ügyintézését megkönnyíti annyiban,
hogy nem kell postai ügyintézésre fordítaniuk sem az idejüket, sem a pénzüket, illetve a
környezetterhelést talán kis mértékben csökkenti az elektronikus ügyintézés biztosítása. A
jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt
okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának esetén nem tennénk eleget elektronikus
ügyintézés biztosítási kötelezettségünknek. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2018. március 9.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet az előterjesztéshez
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló
20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A Cím adományozása pályázat útján történik, az 1. mellékletben foglalt adatokat
tartalmazó kérelemnek, illetve javaslatnak Szentgotthárd Város Önkormányzatához
papír alapon vagy Szentgotthárd Város Önkormányzata hivatali tárhelyére történő
elektronikus megküldésével. Az 1. mellékletben található felsorolást is tartalmazó
pályázati kiírást a szentgotthard.hu weboldalon kell megjelentetni, egyúttal meg kell
küldeni a szentgotthárdi önkormányzati újság, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a
szentgotthárdi térség önkormányzatai számára.”
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …. év
………… hó … -i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: …. . év ………… hó … . napján.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A Zöld Szentgotthárd Cím használatára jogosító engedély
iránti kérelem, illetve javaslat adattartalma
1. Helyi áru, helyi szolgáltatás, helyi hagyomány megnevezése (a címkén szereplő egyedi
márkanév, az adott szolgáltatásnak a szolgáltató honlapján, kiadványaiban, árlapján
feltüntetett megnevezése, a hagyomány térségben használatos vagy ápolója által használt,
esetleg programfüzetekben feltüntetett megnevezése).
2. Termelő/cég/szolgáltató/hagyományőrző neve, címe vagy székhelye, elérhetősége (telefon
vagy e-mail cím, vagy pl. cégkapus elérhetőség), működési formája (őstermelő, egyéni
vállalkozó, gazdasági társaság, egyesület vagy egyéb).
3. Áru, szolgáltatás típusa (ipari termék, kézműipari termék, élelmiszer szolgáltatás, vagy
egyéb).
4. Egyéb különleges minősítései (pl. kiváló magyar élelmiszer, biotermék stb.), a minősítő
szervezet neve,
5. A Zöld Szentgotthárd cím odaítélését megalapozó ok (pl. felhasznált természetes
alapanyag, alkalmazott környezetkímélő technológia, újrahasznosíthatóság stb.).
6. Az előállítás, szolgáltatás nyújtása helyszínének pontos címe, annak megjelölése, hogy hol
lehet az áruhoz, szolgáltatáshoz hozzájutni.
7. Az áru, szolgáltatás, hagyomány múltja (hány éve állítják elő az árut, hány éve nyújtják a
szolgáltatást, hány éve foglalkoznak a hagyomány ápolásával).
8. Ha mást jelöl a címre, azt milyen minőségében teszi (képviselő-testület, polgármester,
képviselő, civil szervezet).
9. Kérelmező vagy jelölő neve (nem természetes személy esetén képviselőjének neve is),
valamint címe vagy székhelye.
10.Papír alapon érkező kérelem esetén a kérelmező/jelölő (vagy képviselőjének) eredeti
aláírása.”
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Indokolás a rendelet
1. §-ához: A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012.
(V. 31.) önkormányzati rendelet jelenleg hatályos rendelkezései szerint a cím iránti
kérelmet, illetve javaslatot csak papír alapon, postai úton lehet beküldeni. Ez
ellentétes az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont b) alpontjával és 2. §
(1) bekezdésével, melyek szerint a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést
biztosító szerv, ami a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály
alapján biztosítandó szolgáltatásai igénybevételéhez, lemondásához vagy
módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését
köteles biztosítani. A módosítás lehetőséget ad a kérelem, illetve javaslat
elektronikus úton való benyújtására is Szentgotthárd Város Önkormányzatához.
2. §-ához: A rendelet jelenleg hatályos 1. melléklete egy adatlapot és annak kitöltési
útmutatóját tartalmazza. Az 1. mellékletnek a rendelet-módosítás szerinti
újraszabályozása esetén a kérelmet, illetve javaslatot nem kell adatlapon beküldeni,
elegendő, ha a kérelem/javaslat tartalmazza az 1. mellékletben meghatározott, az
adott kérelem esetében a döntéshez szükséges adatokat. Így az pl. az e-papír
szolgáltatás igénybevételével elektronikusan is beküldhető Szentgotthárd Város
Önkormányzata hivatali tárhelyére, közismertebb nevén hivatali kapujára.
3. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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