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Tárgy: Az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról 
és adományozásáról szóló 17/2022.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 21-én tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az önkormányzati  kitüntetések  és  elismerések  alapításáról  és  adományozásáról  szóló 17/2022.(X.27.)
önkormányzati  rendelet  9.  §  (3)  bekezdése  tartalmazza  Devecser  Város  Díszpolgára  cím
adományozásával járó plakett leírását az alábbiak szerint:

„(3) A plakett leírása: előlapján díszítő kompozíció, a kompozíció felett a Devecser Város felirat, a díszítő
kompozíció alatt Díszpolgára felirat. A hátlapon középen a városcímer, a címer mellett díszítő koszorú, a
címer felett a kitüntetett neve, a címer alatt az adományozás éve.” 

Az önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:
„(3) A plakett leírása: előlapján középen a városcímer, a címer felett a Devecser Város felirat, a címer
alatt Díszpolgára felirat. A hátlapon középen a kitüntetett neve és a név alatt az adományozás éve.”

Az önkormányzati rendelet szabályozza „Az év legszebb portája” elismerés adományozásának feltételeit
is. 

Az önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése jelenleg az alábbiakat tartalmazza:
„(2)  A pályázatot  magánszemélyek  a  2.  melléklet,  társasházak lakóközösségei  a  3.  melléklet  szerinti
jelentkezési  lapon  nyújthatják  be  Devecseri  Város  Önkormányzatához  az  adott  év  április  30₋ig
személyesen, e-mailben vagy postai úton.”

Az önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint kerülne módosításra:
„(2)  A pályázatot  magánszemélyek  a  2.  melléklet,  társasházak  lakóközösségei  a  3.  melléklet  szerinti
jelentkezési  lapon  nyújthatják  be  Devecseri  Város  Önkormányzatához  az  adott  év  május  31₋ig
személyesen, e-mailben vagy postai úton.”

Az önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése jelenleg az alábbiakat tartalmazza:
„(1) Az elismerés adományozásáról a Képviselő-testület  dönt a bizottság javaslata alapján minden év
május 31-ig.”

Az önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése az alábbiak szerint kerülne módosításra:
„(1) Az elismerés adományozásáról a Képviselő-testület dönt a bizottság javaslata alapján minden év
június 30-ig.”



A  fentiekben  leírtaknak  megfelelően  elkészítésre  került  az  önkormányzati  rendelet  módosításának
tervezete, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A rendelet elfogadásához a Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet  az előterjesztést  megtárgyalni és a rendeletet  a melléklet  szerint
megalkotni szíveskedjen.

D e v e c s e r , 2023. február 20.              

                                                                                                   Ferenczi Gábor
                                                                                                      polgármester



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2022.
(X.27.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A Képviselő-testület egyes személyek, csoportok, gazdasági és társadalmi szervezetek tevékenységének
és munkájának elismerésére díjak, címek és elismerések alapításáról és adományozásáról rendelkezik. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az elismerés anyagi hátterét a mindenkori éves költségvetésben tervezett, elkülönített összeg fedezi.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők

Az adminisztratív feladatokat a Devecseri Polgármesteri Hivatal látja el.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet  módosításával a Devecser Város Díszpolgára címhez adományozott  plakett  tartalmi elemei
változnak, valamint „Az év legszebb portája” elismerés vonatkozásában a pályázat benyújtásának, illetve
elbírálásának határideje kerül módosításra.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, a
pénzügyi feltételek forrása minden évben a Képviselő-testület döntésének megfelelően a tárgyévi
költségvetésben kerül biztosításra.



INDOKOLÁS

az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 
17/2022.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításához

A rendelet  módosításával a Devecser Város Díszpolgára címhez adományozott  plakett  tartalmi elemei
változnak, valamint „Az év legszebb portája” elismerés vonatkozásában a pályázat benyújtásának, illetve
elbírálásának határideje kerül módosításra.



DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2023.() önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2022.
(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Magyarország  címerének  és  zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  Az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2022. (X.
27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A plakett leírása: előlapján középen a városcímer, a címer felett a Devecser Város felirat, a címer
alatt Díszpolgára felirat. A hátlapon középen a kitüntetett neve és a név alatt az adományozás éve.”

2. §  Az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2022. (X.
27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A pályázatot  magánszemélyek  a  2.  melléklet,  társasházak lakóközösségei  a  3.  melléklet  szerinti
jelentkezési  lapon  nyújthatják  be  Devecseri  Város  Önkormányzatához  az  adott  év  május  31₋ig
személyesen, e-mailben vagy postai úton.”

3. § Az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2022. (X.
27.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elismerés adományozásáról a Képviselő-testület  dönt a bizottság javaslata alapján minden év
június 30-ig.”

4. § Ez a rendelet 2023. február 21-én __ óra __ perckor lép hatályba.

               Ferenczi Gábor                                                            Vörösné Soós Ágnes
                       polgármester                                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 21. __ óra __ perc

Vörösné Soós Ágnes
jegyző
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