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A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges!

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
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Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslatot kívánok tenni az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására. 

Új kitüntetési formaként javasolom bevezetni az „Inotáért” Díj kitüntetést, melyet minden év
május 31. napjáig lehetne kezdeményezni. 

Szintén új kitüntetési  formaként javasolom bevezetni a „Jó Ember” Díj kitüntetést,  melyet
minden év május 31. napjáig lehetne kezdeményezni. 

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Jat)  17.  §-a  szerint  a
jogszabály  előkészítője  –  a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó  részletességű  –
előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható  következményeit.  A
hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását,
melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletben  foglaltak  végrehajtásának  közvetlen  gazdasági,  költségvetési  hatása  annyi,
hogy az „Inotáért” Díjjal járó pénzjutalom összegének fedezetét a költségvetési rendeletben
szerepeltetni kell, valamint a kitüntetéssel járó bronz plakett megtervezéséről, elkészíttetéséről
is gondoskodni kell, az ezzel kapcsolatos kiadásokat a költségvetésben szerepeltetni kell. 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A  rendelet-tervezet  elfogadásának  és  alkalmazásának  környezeti  és  egészségügyi
következményei nincsenek. 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe nincs.

4.  A  rendelet  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:
Az „Inotáért” Díj alapításával a városi kitüntetésekről szóló rendeletben érvényesíteni lehet a
város-szerkezeti sajátosságokat, emellett a „Jó Ember” Díj alapításával lehetőség nyílik olyan
tevékenységek  elismerésére,  melyeket  nem  lehetett  besorolni  az  eddigi  kitüntetések
feltételrendszerébe.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy előterjesztésem megtárgyalása után hozza meg
döntését!

Várpalota, 2015. május 11.

Talabér Márta
polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
.../2015. (…..) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Magyarország  Alaptörvényének  32.
cikk (1) bekezdésének i) pontjában biztosított hatáskörében, a Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 47/2010. (XI.
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 17/C. §-sal egészül ki: 

„7/C. „Inotáért” Díj

17/C. § (1) Az „Inotáért” Díj kitüntetés az Inota és Készenléti-lakótelep városrészek életében
kimagasló  eredményt  felmutató  vagy  huzamos  időn  át  egyenletesen,  színvonalasan
tevékenykedő személyeknek, közösségeknek adományozható. 
(2) Az „Inotáért” Díj átadása a Várpalotai Napok nyitó ünnepségén történik.
(3) Az Inotáért” Díj odaítélését bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet
javaslatában indokolni tudja. A kezdeményezést indokolni kell. A benyújtás határideje minden
év május 31. napja.
(4) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt.
(5) Évente 1 db „Inotáért” Díj  ítélhető oda. 
(6) A kitüntetés  formája érem és oklevél,  melynek leírását  a 15.  melléklet  tartalmazza.  A
kitüntetéssel bruttó 40.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.” 

(2) A Rendelet a következő 17/D. §-sal egészül ki:

„7/D. „Jó Ember” Díj

17/D.  § (1)  A ”Jó  Ember”  Díj  kitüntetés  annak a várpalotai  lakóhelyű magánszemélynek
adományozható,  aki  huzamos  időn  keresztül,  önzetlenül,  kimagasló  szorgalommal
tevékenykedik a közösség egésze, vagy egyes tagjai javára. 
(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet
javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje minden év május 31. napja.
(3) A kitüntetés formája oklevél és díszserleg, melynek leírását a 16. melléklet tartalmazza. 
(4) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt.
(5)  A  ”Jó  Ember”  Díj”  kitüntetést  a  polgármester  adja  át  a  Várpalotai  Napok  nyitó
ünnepségén.
(6) A ”Jó Ember” Díj” kitüntetésből évente 1 db adományozható.”

2. § (1) A Rendelet kiegészül új 15. melléklettel jelen rendelet 1. melléklete szerint.



(2) A Rendelet kiegészül új 16. melléklettel jelen rendelet 2. melléklete szerint.

3. § Ez a rendelet 2015. május 28-án _ óra _ perckor lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2015. május 28.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző



1. melléklet a    /2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 47/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Az „Inotáért” Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege

Várpalota Város Önkormányzati

Képviselő-testülete

..../...... (.......) határozatával

„Inotáért” Díj 

kitüntetést adományoz

.........................................

részére

_____________________________
_____________________________

(tömör indoklás) 

elismeréseképpen.

Várpalota, ......... év ..................  hó ..... nap

...........................           ...............................

polgármester                           jegyző

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra.

Az „Inotáért” Díj leírása

Az  „Inotáért”  Díjjal  járó  érem  100  mm  átmérőjű  bronz  plakett  díszdobozban.  Az  egyik
oldalán középen a városcímer, melyet szedett betűkkel az „Inotáért” Díj felirat  vesz körül,
alatta „Várpalota” felirat. A plakett másik oldalán a kitüntetett neve és az évszám, amely évre
vonatkozóan a kitüntetést kapta.”



2. melléklet a    /2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 47/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A „Jó Ember”Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege

Várpalota Város Önkormányzati

Képviselő-testülete

..../...... (.......) határozatával

„Jó Ember” Díj 

kitüntetést adományoz

.........................................

részére

_____________________________
_____________________________

(tömör indoklás) 

elismeréseképpen.

Várpalota, ......... év ..................  hó ..... nap

...........................           ...............................

polgármester                           jegyző

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra.

A díszserleg magassága 42 cm, átmérője 14 cm.
Talapzatán a felirat: „Jó Ember” Díj és az adományozás éve.”
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