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

 „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló rendelet-
tervezethez 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csanytelek Község Díszpolgára” cím 
alapításáról és adományozása rendjéről szóló 20/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete megalkotása 
óta eltelt idő alatt kiadott központi és helyi jogszabályokban foglaltaknak tárgyi rendelet 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 még nem jogsértő módon 
készült el, de a felhatalmazást adó jogszabály változása miatt szükségessé vált annak felülvizsgálata, viszont 
a Jat. végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztéséről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM  rendeletben 
(továbbiakban: IRM rendelet)  írtaknak formailag való megfeleltetése miatt már nem kell hogy átszabja az 
eddigi hatályos rendelet arculatátA tárgyi rendelet megalkotásának lehetőségét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit az általam tárgyban kiadott előzetes hatásvizsgálat  tartalmazza. 
Az egész rendelet előkészítése során nagy figyelmet szenteltem arra a jogszabályi előírásra, miszerint nem 
ismételhető meg sem betű-szerint, sem átfogalmazva a vonatkozó jogszabályokban már meghatározott fogalom, attól eltérően 
pedig azért nem lehet rendelkezni, mert az Alaptörvény (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi képviselő-testület 
feladatkörében rendeletet alkot, amely nem lehet ellentétes más  jogszabállyal. 
Megváltozik a rendelet bevezető része, a hatályba léptető rendelkezése,  ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésére is tekintettel, 
egy teljesen új rendelet alkotása indokolt, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) 
bekezdésében foglaltakra,  miszerint nem lehet módosítani (többek között) a jogszabály megjelölését, a rendelet 
bevezető részét. Amennyiben arra még is szükség van (pl. kibővül a véleményezésre jogosítottak köre, vagy 
megváltozik a jogszabály alkotására felhatalmazást adó, a feladatkört meghatározó jogszabály-hely), akkor 
elkerülhetetlen új megjelöléssel, új rendelet alkotása.  Az SZMSZ hatályba lépése óta (2012. április 1.) 
minden önkormányzati rendelet-tervezetet, annak Képviselő-testület elé terjesztése előtt (a 22. § (2)-(3) 
bekezdésben írt módon) véleményeztetni kell az Ügyrendi Bizottsággal. A jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 58. § (1) bekezdése értelmében, ha egy adott rendelet előkészítése során valamely 
szerv (esetünkben a bizottságok) jogszabályban biztosított (esetünkben ez az SZMSZ 22. § (2)-(3) bekezdése, 
mint önkormányzati rendelet) érvényességi kelléknek minősülő véleményezési jogkörrel 
rendelkezik, a rendelet bevezető részében a véleményezés tényét fel kell tüntetni.  
 
 

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 az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésében, másrészt a jogalkotás módját jelen esetben törvényekben 
foglalt felhatalmazáson alapuló jogalkotás, az önkormányzat feladatkörét meghatározó jogszabályi helyeket az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja (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 adható 
elismerés szabályai jogi normába való foglalásával segíti elő a jelen és az utókor számára példaképek állítása lehetőségét és 
szabályozza az eljárás rendjét. 
 

2. §-hoz 
 

A cím adományozás feltételeinek és kiadásának módját a részletes rendelkezések között szabályozza  hogy ki, 
mikor, milyen feltételek teljesülése esetén válhat a cím várományosává életében, vagy halála után  és az 
adományozó cím kiadása és visszavonása követelményeit (évente egy alkalommal, akár összevontan is 
kiadható a cím). 
 

3. §-hoz 
 

A kitüntetett díszpolgárt  megillető jogok tartalmazzák,  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, díszsírhely biztosítása, a címről való lemondás meghatározása. 
 

4. §-hoz 
 

Az eljárási szabályok között kapott helyet, a címre érdemes személyre javaslatot tevők köre (a Képviselő-testület 
tagjai, bizottságok külsős tagjai,  a településen működő  civil szervezetek vezetői és a településen élő 
magánszemélyek, a településen működő önkormányzati intézmények vezetői) a címre javasolt díszpolgár 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 foglalkozás, tevékenység nevesítése, az ajándéktárgy megnevezése és az átadás időpontja), a 
címet viselőkről vezetett nyilvántartás tartalma (az adományozás sorszáma, a címet viselő személyi adatai, 
foglalkozása, tevékenysége és az elért eredmény nevesítése, a határozat kelte és száma) a címmel járó az 
önkormányzat költségvetésében anyagi kihatásokat (személyenként nem haladhatja meg évente a 50.000.-forintot 
az ünnepi keretek közötti átadás költsége (állófogadás, díszoklevél, az önkormányzat címerével ékesített 
ajándéktárgy, virágcsokor). 
 

5. §-hoz 
 

A cím visszavonása eljárási szabályait öleli fel, melyben rögzíti, hogy a címet minősített többségi szavazással, 
határozatba foglalja a Képviselő-testület. Meghatározza e szakasz a címre való érdemtelenné válás  fogalmát, 
miszerint az illetékes bíróság jogerős ítéletével eltiltotta a választójoggal rendelkező kitüntetett személyt a 
közügyek gyakorlásától. 
 

6. §-hoz 
 

 
A záró rendelkezések (az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint)  a rendelet-tervezet  tartalmazza a 
rendelet hatályba lépése időpontját, amelyet 2013. január 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) bekezdésében szabályozottak szerint az önkormányzati rendelet 
aláírására jogosítottak neve  és az általa betöltött  tisztsége  az Mötv. 51. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelve és 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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