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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdése értelmében a
feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények
elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést (a
továbbiakban: elismerés) alapíthat a helyi önkormányzat képviselő-testülete is. A helyi
elismerésekre a 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet vonatkozik.
A jogszabály módosításáról egy évvel ezelőtt döntött a képviselő-testület, és azzal egy
új elismerés, a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél került bevezetésre. Ez a hatályos
rendelet értelmében a következő személyek részére adományozható:
a) annak a dombóvári szolgálati helyen szolgálatot teljesítő tűzoltónak, aki
kiválóan teljesíti feladatát vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tűzeseteknél hősies helytállást tanúsít,
b) annak a dombóvári szolgálati helyen szolgálatot teljesítő rendőrnek, aki
kiválóan teljesíti feladatát,
c) annak a közrendvédelmi feladatot ellátó személynek, aki Dombóvár
területén a közbiztonság és közrend védelme, valamint a személyi és
vagyonbiztonság megóvása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.
Az elismeréssel díszes oklevél és 50.000,- forint pénzjutalom jár, az adományozásáról
a polgármester dönt, az oklevél időbeli korlát nélkül, bármikor adható, de évente
legfeljebb három fő részére. A tavalyi évhez hasonlóan a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
vezetőjének javaslatára három dombóvári tűzoltó számára adományoztam ebben az
évben az oklevelet a Tűzoltónap alkalmából (az átadásra a május végi rendes testületi
ülés előtt kerül sor), de ezt követően érkezett javaslat a Dombóvári Rendőrkapitányság
vezetőjétől egy helyi rendőrtiszt oklevélben történő részesítésére. Erre tekintettel
indítványozom az adományozható oklevelek számának felemelését, mégpedig a
háromról hatra, mivel nem kizárt, hogy az év hátralévő részében érkezik még kivételes
javaslat, illetve elképzelhető, hogy a következő években is több közrendvédelemben
dolgozó kitüntetésére érkezik javaslat.
Ezenkívül a helyi közszolgálatban állók tekintetében is indokoltnak tartom, hogy
külön önkormányzati elismeréssel is kifejezésre lehessen juttatni munkájuk
megbecsülését. Indítványozom a Dombóvár Közszolgálatáért oklevél bevezetését,
melynek adományozására szintén polgármesteri hatáskörben kerülne sor legfeljebb
három, már több esztendeje a Hivatalban dolgozó munkatárs számára a július 1-jei
Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából, az oklevéllel járó jutalom összege ez
esetben is 50.000,-Ft lenne. Ez a kitüntetés egyrészt az elvégzett munka elismerését
szolgálja, másrész ösztönzőleg hathat a kollégák felelősségteljes, lelkiismeretes
munkavégzésére.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
Társadalmi hatás:
Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Elfogadása esetén a rendeletnek kismértékű költségvetési hatása van.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban nem következik be változás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A rendeletmódosítás elfogadása nem szükségszerű.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…) önkormányzati rendelete
a helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi elismerésekről szóló
6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése
a következő k) ponttal egészül ki:
[(1) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban
képviselő-testület) az alábbi helyi elismeréseket alapítja:]
„k) Dombóvár Közszolgálatáért oklevél,”
2. §
A Rendelet 15/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Évente legfeljebb hat Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozható.”
3. §
A Rendelet II. Fejezete a következő 15/B. alcímmel és 17/B. §-sal egészül ki:
„15/B. Dombóvár Közszolgálatáért oklevél
17/B. §
(1) A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatallal legalább három éve közszolgálati jogviszonyban álló azon
köztisztviselő vagy közszolgálati ügykezelő számára adományozható a
Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából, aki a munkakörébe tartozó
feladatok ellátása során folyamatosan példamutató, magas színvonalú
tevékenységet végez.
(2) A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél adományozásáról a polgármester
dönt minden év június 30-ig a jegyző véleményének kikérését követően.
(3) A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél elismeréssel a polgármester és a
jegyző aláírásával ellátott egyedi tervezésű, díszes kivitelű oklevél és nettó
50.000,- forint pénzjutalom jár.
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(4) Évente legfeljebb
adományozható.

három

Dombóvár

Közszolgálatáért

oklevél

4. §
(1)

(2)

A Rendelet 1. § (1) bekezdésében az „(az a)-j) pont a továbbiakban együtt helyi
elismerés)” szövegrész helyébe az „(az a)-k) pont a továbbiakban együtt helyi
elismerés)” szöveg lép.
A Rendelet 15/A. § (2) bekezdésében a „bruttó” szövegrész helyébe a „nettó”
szöveg lép.
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző
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A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
Az új elismerési forma bevezetése.
2. §
A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozható számának hatra történő
felemelése.
3. §
A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél adományozásának részletszabályai.
4. §
Szövegpontosítások.
5. §
A hatálybalépésről rendelkezik.

6

