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Á l t a l á n o s   i n d o k o l á s 
 

A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló rendelet-tervezethez 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és 
adományozása rendjéről szóló 21/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete megalkotása óta eltelt idő 
alatt kiadott központi és helyi jogszabályokban foglaltaknak már nem felel meg jogalkotási szempontból, 
ezért elkerülhetetlen annak felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
(továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír 
elő a jogszabály előkészítője számára.    
A tárgyi rendelet megalkotását fontossá teszi, hogy a helyi rendelet kiadásakor az még nem jogsértő 
módon készült el, de a Jat. végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztéséről szóló 61/2009. (XII. 14.) 
IRM  rendeletben (továbbiakban: IRM rendelet)  írtaknak formailag való megfeleltetése megtörténte okán 
már nem  kell  átszabni az eddigi hatályos rendelet arculatát, a benne szabályozható kifejezések, rövidítések 
alkalmazását.  . 
A tárgyi rendelet megalkotásának lehetőségét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit az általam tárgyban 
kiadott előzetes hatásvizsgálat  tartalmazza. 
Megváltozik a rendelet bevezető része, mivel az Alkotmányra való hivatkozás helyébe az Alaptörvény 32. cikke 
kerül, változik  a rendelet hatályba léptető rendelkezése, ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésére is tekintettel, egy teljesen új 
rendelet alkotása indokolt.  
 
 

R é s z l e t e s   i n d o k o l á s 
 

Bevezető részhez 
 

A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az 
önkormányzat képviselő-testülete számára a jogalkotás érvényességi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást 
ad a rendelet megalkotására (Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése), másrészt a jogalkotás módját jelen esetben 
törvényekben foglalt felhatalmazáson alapuló jogalkotás, tehát eredeti jogalkotói hatáskör feltüntetését,  
alkalmazva,  az önkormányzat feladatkörét meghatározó jogszabályi helyeket az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
i) pontját, (az IRM rendelet 55. § (2) és (5) bekezdésében foglaltakat betartva, továbbá  az IRM rendelet 
58. § (1) bekezdése szerint eljárva) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok (Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési) véleményének kikérését foglalja magában.  
 

1. §-hoz 
 

Az általános rendelkezések között kapott helyet a rendelet alkotásának célja, amely eredeti jogalkotói hatáskör 
gyakorlása okán elengedhetetlen, hiszen nincs ilyen tárgyban kiadott központi szabályozás. A tárgyához híven az ifjúság 
körében adható elismerés szabályai jogi normába való foglalásával segíti elő a felnövekvő nemzedék elődeik nyomdokába 
lépésének lehetőségét, a teljesítmény akár tanulmányi, akár művészeti, vagy sport területén érte el a címre érdemes fiatal, 
példát mutat korosztályának és erkölcsi elismerésen túl a kimagasló teljesítményt, ha szerény mértékben is, de anyagilag is 
honorálja. 
 
 

2. §-hoz 

 
 



 
A rendelet hatálya azt a személyi kört öleli fel tételesen, akik közül választhat az arra jogosított, életkorhoz és 
iskola típushoz kötve. 
 

3. §-hoz 
 

A cím adományozás feltételeinek és kiadásának módját a részletes rendelkezések között szabályozza hogy ki, 
mikor, milyen feltételek teljesülése esetén válhat a cím várományosává (tanulmányi, sport versenyeken, 
vagy művészeti tevékenysége kapcsán) és az adományozó cím kiadása és visszavonása követelményeit 
(évente egy alkalommal, akár összevontan is kiadható a cím, a méltatlanná vált kitüntetettől a cím 
visszavonása jogát, arról való lemondás lehetőségét és annak következményeit meghatározva). 
 

4. §-hoz 
 

A kitüntetett fiatalt megillető jogok és kötelezettségek konkretizálja,  hogy a címet viselőtől milyen magatartás 
tanúsítását várja el a címet adományozó és ennek fejében milyen előnyöket biztosít számára, pl. ünnepi 
üléseken díszhely, díszoklevél, dísztárgy birtoklása, tehetség-gondozás keretében iskola típustól függő anyagi juttatás 
mértékének meghatározása, melyet igazolás benyújtásához köt a helyi jogalkotó. 
 

5. §-hoz 
 

Az eljárási szabályok között kapott helyet, a címre érdemes személyre javaslatot tevők köre (a Képviselő-testület 
tagjai, bizottságok külsős tagjai, a településen működő köznevelési intézmények vezetői, a településen 
működő önszerveződő közösségek, civil szervezetek vezetői és a településen élő magánszemélyek) a címre 
javasolt fiatal által elért eredmény bemutatása, a javaslat benyújtásának rendje (a polgármesterhez kell 
benyújtani a javaslatot, aki beterjeszti a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottsághoz, ahol a kialakult vélemény ismeretében megszületett javaslatot a polgármester benyújtja a 
döntéshozó Képviselő-testülethez, ahol minősített többségi szavazással határozatba foglalva adja a ki a 
címet), az erről szóló határozat tartalma (a címet viselő személyazonosító adatai, az adományozás időpontja, 
az érdemek felsorolása, a felkészítő tanár nevesítése, az ajándéktárgy megnevezése és az átadás időpontja), 
a címet viselőkről vezetett nyilvántartás tartalma (az adományozás sorszáma, a címet viselő személyi adatai, az 
elért eredmény nevesítése, a határozat kelte és száma) a címmel járó az önkormányzat költségvetésében anyagi 
kihatásokat (személyenként nem haladhatja meg évente a 30.000.-forintot) az ünnepi keretek közötti átadás 
költsége (állófogadás, díszoklevél, az önkormányzat címerével ékesített ajándéktárgy, virágcsokor) valamint 
a tehetség-gondozás keretében adott anyagi támogatás bonyolítása feladat meghatározása.  
 

6. §-hoz 
 

A cím visszavonása eljárási szabályait öleli fel, melyben rögzíti, hogy a címet minősített többségi szavazással, 
határozatba foglalja a Képviselő-testület és a polgármester átvezeti a cím visszavonását az általa vezettetett 
nyilvántartáson az érintett tájékoztatás mellett. Meghatározza e szakasz a méltatlan magatartás tanúsítása 
fogalmát, miszerint ha önhibájából nem fejezi be a kitüntetett a testület által tehetség-gondozás keretében 
anyagilag is támogatott tanulmányait, vagy eltanácsolják, kizárják a tanintézményből, vagy az illetékes 
bíróság jogerős ítéletével eltiltotta a választójoggal rendelkező fiatalt a közügyek gyakorlásától. 
 

7. §-hoz 
 
A záró rendelkezések (az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint)  a rendelet-tervezet  tartalmazza a 
rendelet hatályba lépése időpontját, amelyet 2013. jnauár 1. napjában javasolok meghatározni. A rendelet az 
önkormányzat honlapjáról és a közadattárból elérhető, a községi könyvtárban és a polgármesteri 
hivatalban papír alapon hozzáférhető, melyről a település lakossága a helyi havi kiadványban, a Csanyi 
Hírmondóban kap tájékoztatást.  
A  hatályon kívül helyező rendelkezés (az IRM rendelet 119. § szerint) tartalmazza a tárgykörben hatályban lévő 
önkormányzati rendelet, mint hatályát vesztő jogszabályra való merev hivatkozást, annak időpontra való hivatkozása 
nélkül, ezért ennek megfelelve szerepel a (2) bekezdésben írt formátumban a rendelkezés. 



A záró rendelkezések között kapott helyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 51. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati rendelet aláírására jogosítottak neve és  
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelve a jegyzői záradék, amely igazodik az SZMSZ 23. § (2) 
bekezdésében írtakhoz. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. október 14. 
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