
Kéthely Község Önkormányzatának        
      Képviselő- testülete    

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019.(II…..) önkormányzati rendelete 

a „Kéthely községért” kitűntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
23/1995. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és i) pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

A „Kéthely községért” kitűntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
23/1995.(IX.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdésének 
második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A kitűntető cím adományozására 
a) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1)

bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,
c) történelmi egyházak,
d) nemzetiségi önkormányzat;
e) a településen működő önkormányzati intézmények vezetői,
tehetnek javaslatot.” 

2.§ 

(1) Jelen rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 3.§ (3) bekezdésében a „nemzeti ünnephez kapcsolódóan” 
szövegrész.  

Molnár Balázs Nagy Gáborné 
polgármester             jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a „Kéthely községért” kitűntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

23/1995. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 ../2019. (II…..) önkormányzati rendelet  

I N D O K O L Á S A 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló 2011. évi CCII. tv. 24. § (9) 
bekezdése az alábbiak szerint ad felhatalmazást a rendeletalkotásra:  

,, (9) 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.” 

A képviselő-testület rendeletalkotási feladatkörét pedig az alábbiak szerint fogalmazza 
meg a jogszabály:  

,, 22. § (1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények 
elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, pakettet vagy más elismerést (a továbbiakban: 
elismerés) alapíthat és  adományozhat ……… d) a helyi önkormányzat képviselő-testülete.” 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontja 
alapján a kitüntetések és elismerő címek alapítása a képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át. 

Ezen törvényi felhatalmazás alapján Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 1995. szeptember 27. tartott ülésén alkotta meg a „Kéthely községért” kitűntető cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 23/1995.(IX.26.) önkormányzati rendeletét, 
azzal a céllal, hogy méltó módon ismerje el azon személyek munkásságát, akik kiemelkedő 
munkájukkal vagy egész életművükkel Kéthely község fejlődését, hírnevének növelését 
szolgálják. 

A kitüntetésekhez erre az alkalomra készített emlékplakett jár. 

A rendelet-módosítását a kitűntető cím adományozása kezdeményezői körének pontosítása, 
valamint a kitűntető cím átadása pontosítása tette szükségessé. 
A kitűntető cím átadását ne konkretizálja a testület, mint pl. Államalapításunk évfordulója 
alkalmából, hanem általánosítva - ünnepélyes keretek között - határozza meg. Életszerűbbé 
téve ez által a jelölés, illetve az adományozás időpontjait.  



Mindezekre figyelemmel, a rendeletet az alábbiak szerint javaslom módosítani: 
 Rendelet) 3.§ (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A kitűntető cím adományozására 
a) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1)

bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,
c) történelmi egyházak,
d) nemzetiségi önkormányzat;
e) a településen működő önkormányzati intézmények vezetői,
tehetnek javaslatot.” 

 A Rendelet 3.§ (3) bekezdésében a „nemzeti ünnephez kapcsolódóan” szövegrész hatályát
veszti. 

A rendelet tervezet által nem érintett pontok változatlanul maradnak. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg,  
és fogadja el az alábbi rendeletalkotási javaslatot. 

Rendeletalkotási javaslat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ Kéthely községért” kitűntető cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 23/1995.(IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosítására megalkotja a ../2019.(II….) önkormányzati rendeletet, az előterjesztésnek 
megfelelően, változatlan tartalommal.    

Kéthely, 2019. február 1. 

Molnár Balázs 
  polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe:
 

„Kéthely községért” kitűntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 23/1995.(IX.26.) önkormányzati 
rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló  
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

Új kitüntetés, elismerő cím nem kerül bevezetésre, 
a rendelet-tervezet pontosítást tartalmaz a kitüntető 
cím adományozási szabályai vonatkozásában. Ezek 
alapján társadalmi hatása nincs. A rendelet-
tervezetnek gazdasági hatása sincs. A rendelet-
tervezet az eddig is meglévő, a kitüntetések, 
elismerő címek adományozásával járó költségvetési 
terheket nem emeli, mivel azzal pénzjutalom nem, 
hanem emlékplakett jár.  

Nincs Nincs  Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: életszerűbbé téve ez által a jelölés, illetve az adományozás időpontjait.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az adományozás folyamata nehézkes marad. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


