
1622/2015. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sajókaza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évben megalkotta, majd 2011. 

évben módosította a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

rendeletet. 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontja rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a 

helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat, 

helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. 

Ilyen tárgyú rendelet megalkotására a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése ad 

felhatalmazást az alábbiak szerint : 

„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza 

az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető 

személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az 

adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal 

járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.” 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. § 3. 

pontjában foglaltak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében dönthet 

kitüntetések és elismerő címek alapításáról. Az ezzel kapcsolatos kérdések tárgyalása során az 

Mötv. 46. § (2) a) pontja alapján zárt ülést tart. 

 

A jelenleg hatályos rendelet 1. §-a rendelkezik a községi kitüntetések típusairól, azok 

felsorolásáról. A rendelet 2—5. §-ai rendelkeznek az egyes kitüntetések adományozásának 

feltételeiről, a 6-7. § rendelkezik az adományozás rendjéről. 

 

A rendelet módosításának indoka: 

 A rendelet gyakorlati alkalmazásából eredő pontosítások, a rendelet szövegezésének 

korrigálása. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 

következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

- társadalmi hatása: a rendelet módosításával jobban illeszkedik a Képviselő-

testület kitüntetések alkalmazásával kapcsolatos gyakorlatához.  

- gazdasági hatása: nem jelentős, 

- költségvetési hatása: nem jelentős,  

b) környezeti és egészségi következmények: 

- nincsenek, 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- az adminisztratív hatás nem jelentős. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 



- a rendelet módosításának esetleges elmaradása nem jár hátrányos 

következményekkel. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 

vonatkozása. 

 

A módosítások az Ügyrendi Bizottság 2015. június hó 16. napján megtartott ülésén elhangzott 

javaslatokat tartalmazzák. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztéshez csatolt módosító rendelet 

elfogadására! 

 

 

Sajókaza, 2015. június 17. 

 

 

          Stefán László 

           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2015.(…) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló  

2/2010.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Sajókaza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 

rendjéről szóló 2/2010.(II. 17.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

 

1.§ 

(1) Hatályát veszti a rendelet 6. § (3) bekezdése. 

(2) Hatályát veszti a rendelet 6. § (8) bekezdése. 

 

2. § 

A rendelet 1. §-ában „községi kitüntető díjak” kifejezés községi kitüntetésekre módosul. 

 

3. § 

(1) A rendelet 6. § (1) bekezdésében a „kitüntető díjak” kifejezés községi kitüntetésekre 

módosul. 

(2) A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A községi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, az 

önkormányzati intézmények vezetői, érdekképviseletek, egyesületek, egyházak vezetői és 

Sajókaza Község Díszpolgárai. 

(3) A rendelet 6. § (4) bekezdésében a „kitüntető díjak” kifejezés községi kitüntetésekre 

módosul. 

(4) A rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A községi kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat minden év május 31-ig az 1. 

számú függeléket képező nyomtatványon a polgármesterhez kell benyújtani, aki azokat a 

kuratórium elé terjeszti. 

 

4. § 

A rendelet 7. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A képviselő-testület a díjakat az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett nyilvános 

községi ünnepségen adományozza. 

 

5.§ 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) 2015. évben a községi kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat 2015. július 

15-ig kell a polgármesterhez benyújtani. 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú függelék 

JAVASLAT 

 
„SAJÓKAZA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”* 

 

„SAJÓKAZA TELEPÜLÉSÉRT DÍJ” 

 

„KÖZSZOLGÁLATI DÍJ” 

 

„SAJÓKAZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE” 

 

ADOMÁNYOZÁSÁRA 

 

 

 

 

1.A javasolt személy/közösség 

Neve:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Címe:…………………………………………………………………………………………… 

 

Foglalkozása/működési 

köre:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.A javaslattevő személy/közösség 

neve/képviselője:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Címe:……………………………………………………………………………………………. 

 

Elérhetősége:……………………………………………………………………………………. 

 

3.A javaslat indokolása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt:………………………, ….. év ……………………. hó ….. nap 

 

 

        …………………………………… 

           javaslattevő aláírása 

Cégszerű aláírás amennyiben a kezdeményező jogi személy 

                                                 
* Megfelelő rész aláhúzandó! 


