
 

 

 

 

E l ő t  e r j e s z t é s  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2015. április 29-i ülésére 

                 Tárgy: Díszpolgári Cím  adományozásáról  szóló 7/2013.(XII.10.)önkormányzati  

                             rendelet módosítása 

                Előadó: Takács Péter polgármester 

                Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 3-i ülésén 

megalkotta Díszpolgári Cím  adományozásáról szóló 7/2013.(XII.10.)önkormányzati 

rendeletét. A rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a díszpolgári címre indokolással ellátott és 

írásban benyújtott javaslatot tehetnek minden év július 31-ig: a polgármester, a képviselő-

testület tagjai, a jegyző, a civil szervezetek és az oktatási intézmények vezetői. A rendelet 3.§ 

(3) bekezdése alapján a díszpolgári cím évente adományozható maximum egy fő részére 

augusztus 20-án, ahol azt ünnepélyes keretek között kell átadni nyilvános polgármesteri 

méltatás mellett. 

Javaslom a fenti rendelkezések módosítását, a díszpolgári címre a javaslatokat minden év  

május 15-ig  lehet  benyújtani, a díszpolgári cím falunapon kerülne átadásra.   

Kérem a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Monostorapáti, 2015. április 22. 

 

        Takács Péter  

         polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2015.(…...) önkormányzati rendelete  

Díszpolgári Cím  adományozásáról   

 szóló 7/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és  

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ 

(9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján   az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) Díszpolgári Cím  adományozásáról   szóló 7/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet    

3 .§ (1) bekezdése helyébe a következő  rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Díszpolgári címre indokolással ellátott és írásban benyújtott javaslatot tehetnek  

             minden év május 15-ig: a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a civil  

             szervezetek és az oktatási intézmények vezetői.  

 

(2) Díszpolgári Cím  adományozásáról   szóló 7/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet    

3 .§ (3) bekezdése helyébe a következő  rendelkezés lép: 

 

„3.§(3)A díszpolgári cím évente adományozható maximum egy fő részére falunapon, ahol azt 

ünnepélyes keretek között kell átadni nyilvános polgármesteri méltatás mellett.  

 

  

2. § 

 

(1) Ez a  rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba.  

(2) Ez a rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése 

alapján   a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

                   Takács Péter                 Takács Lászlóné  

                   polgármester                       jegyző  

 

 

 

Kihirdetve: 2015. …………...  

 

 

Takács Lászlóné  

jegyző  

 

 



E l ő z e t e s  h a t á s v i z s g á l a t 
 

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2015.(…...) önkormányzati rendelete  

Díszpolgári Cím  adományozásáról   

 szóló 7/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról   

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes 

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes 

következményeit. A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az 

alábbi tényezők vizsgálata szükséges, melynek az alábbiak szerint teszek eleget: 

1.A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotása lehetővé teszi, hogy Monostorapáti   közigazgatási területén belül 

működő civil szervezetek, magyar vagy külföldi állampolgárok  elismerésben 

részesülhessenek, akik önzetlen segítségükkel, kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak  

Monostorapáti  fejlődéséhez. A rendeletben foglaltaknak  költségvetési hatása minimális, az 

emlékérem elkészítésének költsége vetődik fel, elismerés pénzjutalommal nem jár,  az 

elismerés elsősorban erkölcsi.  

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi 

következményei nincsenek.  

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe nincs. 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet  módosítása az elismerés értékét növeli azáltal, hogy kevesebb személy részesül az 

emlékéremben.  Elismerés átadásának idejét pontosítja a rendelet.  

 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak. 

Monostorapáti, 2015. április 22.     Takács Lászlóné  

               jegyző  

I n d o k o l á s  

1.§  a módosított rendelkezést tartalmazza 

2.§ hatályba léptető, és hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket  rögzíti 

 


