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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a jelen ülésen hoz döntést arról, hogy 2015-ben kik kapják a díszpolgári
címet, valamint kiknek adományozza az elismerő díszjelvényt. A rendeletünk szerint
díszpolgári címből évente 1 adományozható, amit a képviselő-testület kivételesen
eggyel megemelhet, elismerő díszjelvény évente legfeljebb három személy részére
adományozható.
A kitüntetésekre ajánlást tevő kuratórium mindkét kitüntetés esetében a
megengedettnél több személyt javasolt – díszpolgári címből hármat, díszjelvényből
négyet – elismerésben részesíteni.
Remélem a képviselő-testület is - a kuratóriumhoz hasonlóan – úgy ítéli meg a javasolt
személyek érdemeit, hogy támogatni tudja részükre a kitüntetések kiadását és 2015.
évben megemeli a kiadható elismerések számát.
Erre tekintettel indítványozom az önkormányzati rendelet módosítását, miszerint
2015-ben legfeljebb 4 elismerő díszjelvényt és 3 díszpolgári címet adományozhasson a
testület.
Tisztelt Képviselő-testület, ahhoz, hogy a mai napon a fentieknek megfelelően
dönthessünk a kitüntetések odaítéléséről, a rendelettervezetnek a zárt ülés előtt
hatályba kell lépnie, vagyis meg kell határozni óra, percre a kihirdetés és a
hatálybalépés időpontját.
A rendelettervezet hatásai:
Társadalmi hatás:
Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Elfogadása esetén a rendeletnek annyi a költségvetési hatása, hogy több
díszjelvény esetén a kitüntetéssel járó díj (100.000,-Ft), valamint a díszpolgári
címmel járó aranygyűrű (tavalyi értéken: 149.610 Ft+áfa) többletkiadással jár.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A rendeletmódosítás nem szükségszerű.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását!
Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (…..…) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló
47/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 25. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és
elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 47/2007. (XII. 19.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (6)
bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2015-ben 3 díszpolgári cím
adományozható.”
2. §
A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2015-ben legfeljebb 4 elismerő
díszjelvény adományozható.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján …… órakor lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2015. február 19-én …….. órakor megtörtént.

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1-2. §
A díszpolgári cím és az elismerő díszjelvény kitüntetés kiadható számának eggyel
történő emeléséről rendelkezik a 2015. évre vonatkozóan.
4. §
A hatályba lépésről rendelkezik, annak időpontja a kihirdetés napja.

