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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 
 

„Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről  szóló  
helyi rendelet előterjesztéséhez 

 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható 
hatások következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: a  helyi   közösségen   belül  presttizse van a díszpolgári címnek,  egy élet munkássága -elsősorban 

erkölcsi- elismerését szolgálja a cím adományozása és annak rendeleti szabályozása, amely a 
jogalkotásra felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelelő keretbe foglalt 
módon és mértékben valósítható meg. Fontos szerepe van a jelöltek kiválasztásának, 
mind a címre érdemes, mind a közösség szempontjából, hogy megbecsülést jelképezzen a cím, 
érdemeket ismerjen el és az arra érdemtelenné válók miatt ne devalválódjon. Ennek tudható be, 
hogy már több ízben is előfordult, hogy a Képviselő-testület nem adományozott az adott 
évben díszpolgári címet.  Az adományozás rendje és az eljárási szabályok jelentenek 
garanciát arra, hogy az ünnepi keretek és a díszpolgárt megillető jogok biztosítása 
nem öncélú, hanem közösség formáló ereje van, a példamutatás ösztönző hatását és 
ezektől való eltérés esetét következetesen szabályozza e normában a díszpolgári cím 
visszavonásával. 

 
Gazdasági: a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást  csak akkor  fejt ki, hogy ebből a 

közegből kerül ki a díszpolgár személye, amely motiválhatja a szektorban 
tevékenységet folytatókat a közösség elismerésének elnyerésére. 

 
Költségvetési: az önkormányzat adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést nem jelent a  

díszpolgári cím adományozására  fordítandó önkormányzati saját anyagi forrás 
biztosítása, amely több évet is összevetve kb. 40.000.- forint összeget tesz ki 
kitüntetettenként, amely a  Falunapi rendezvényen a díszpolgár köszöntésére 
tiszteletadásként rendezett,  állófogadás,  díszoklevél készítés, az önkormányzat címerével 
díszített ajándéktárgy és virágcsokor költségeiből áll. 

 
Környezeti: e rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés.  
 
Egészségi: e rendeletben rögzítettek az egészségi állapotra vonatkozó előírást nem 

tartalmaznak. 
 
Adminisztratív:        a végrehajtó apparátuson belül  munkateher növekedést nem vált ki a rendeletben 

foglaltak megvalósítása, mivel 22 éve évről - évre a jól bevált alkalmazási rend szerint 
működtethető, - külső támogatás bevonása nélkül - a protokolláris rendezvény 
szervezés az érintettek  igényeihez alkalmazkodva. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a helyi jogalkotásra 

jogosított számára adott felhatalmazás teljesítése indokolja,  az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdése i) pontjában lehetővé tett  helyi kitüntetések alapítása jogának gyakorlása, 
az eljárási szabályok alkalmazásának jogszabályba foglalása. 

  



 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs jogi következménye a jogalkotás elmaradásának, 

mivel nem kötelez, hanem jogot ad a központi jogalkotó a helyi képviselő-testület számára, tehát 
ha nem él ezzel a lehetőséggel a testület, akkor nem követ el mulasztásban megnyilvánuló jogsértést, 
viszont kihagy egy olyan lehetőséget, amely a településen élők erkölcsi megbecsülése szempontjából 
közösség formáló erő. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest személyi, tárgyi és pénzügyi többlet igény nem szükséges. 
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