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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2017. szeptember 6.-i ülésére 

 

Tárgy: A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati 

rendelete szabályozza a kitüntető díjak alapítására és adományozására vonatkozó szabályokat.  

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 22.-i ülésén döntött a 

hatályos önkormányzati rendelet módosításáról. A döntés értelmében a rendelet 

javaslattevőkre vonatkozó része kibővülne a Segesden lakóhellyel rendelkező „Segesd 

Község Díszpolgára” címmel rendelkezőkkel, illetve további szabályok kerülnének be a 

rendeletbe az 5 éves ciklusokra vonatkozóan. A módosításra vonatkozó döntésen túl, a 

hatályos rendelet egyéb szempontokat figyelembe véve is felülvizsgálatra szorul, főként a 

hatályos jogszabályokat figyelembe véve. Mivel a rendelet megalkotására felhatalmazást adó 

jogszabályt már hatályon kívül helyezték, és mivel a rendelet bevezető része nem 

módosítható, ezért új rendelet elfogadására teszek javaslatot. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

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

 társadalmi hatása: a rendeletalkotás társadalmi hatása pozitív, a település közösségi 

életét erősíti. 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: a „Segesd Községért”, valamint a „Kiemelkedő Közösségi 

Munkáért” járó kitüntetések esetén nő a bruttó pénzjutalom összege. A hatályos 

rendelet az öregségi nyugdíjminimumhoz köti a pénzjutalom bruttó összegét, a 

rendelet-tervezet pedig az adott évben érvényes minimálbér összegéhez. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 nem releváns; 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 nem releváns; 
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet megalkotása nem kötelező, de a települési közösségi életét erősíti, illetve a 

testület által meghatározott módosítások bedolgozása vált szükségessé. 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye a testületi döntéssel ellentétes 

állapot bekövetkezése. 

 

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

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

 

Javasolom a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

 

Segesd, 2017. szeptember 1. 

 

 

 

Péntek László 

 polgármester 


