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6.    
      

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 
összefüggő előterjesztés 

 
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 
A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
A döntéselőkészítés nyilvánossága:  
 
Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 
A képviselő-testület a február végi ülésen döntött a helyi elismerések 2020. évi 
adományozásáról. A testület úgy határozott, hogy a hatályos önkormányzati 
rendelettől eltérően a 2020. évben két ifjúsági díj esetében (Buzánszky Jenő-díj és dr. 
Péter Gyula-díj) nem egy, hanem kettő fiatal részesül elismerésben, és az 
adományozásról szóló döntés hatályba lépésének feltétele a helyi elismerésekről szóló 
6/2016. (I. 29.) önkormányzati két díj adományozását lehetővé tevő módosítása. 
 
A jelen előterjesztésben szerepel a rendeletmódosítás tervezete, mely szerint a jövőben 
mindhárom ifjúsági díj legfeljebb két fiatal számára adományozható. 
 
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 hatása kismértékű, a jövőben a városi ifjúsági díjak 
esetében két fiatal részesülhet elismerésben. 
 

Gazdasági, költségvetési hatás: 
Elfogadása esetén a rendeletnek érdemi költségvetési hatása nincs. 
 

Környezeti és egészségi következmények: 
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 
hatása. 
 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Az adminisztrációban lényegi változás nem következik be, több oklevelet és 
dísztárgyat kell készíttetni. 
 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
következménye: 

A rendeletmódosítás elfogadása nem jogalkotási kényszerból fakad, de 
szükséges a két díj adományozásához ebben az esztendőben. 
 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

         Pintér Szilárd 
          polgármester 
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Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 
 

…/2020. (……..)  önkormányzati rendelet 
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 Önkormányzatának Képviselő-testületének a helyi elismerésekről 
szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Évente legfeljebb két Buzánszky Jenő-díj adományozható.” 
 

2. §  
 
A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Évente legfeljebb két Ambrus Sándor-díj adományozható.” 
 

3. §  
 
A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Évente legfeljebb két dr. Péter Gyula-díj adományozható.” 
 

4. §  

 
A Rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki: 
 

19/A. § 
 
A rendelet …/2020. (..) önkormányzati rendelettel megállapított 11. § (3) bekezdése és 
13. § (3) bekezdése a Dombóvár ifjúsági díjainak 2020. évi adományozási eljárása 
során is alkalmazható. 
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5. §  

 
Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba. 

 
 

Pintér Szilárd                                                  dr. Szabó Péter 
                       polgármester                                                         jegyző 

 
 
A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 
 
1. § 
A Buzánszky Jenő-díj adományozható számának megváltoztatásáról rendelkezik. 
 
2. § 
Az Ambrus Sándor-díj adományozható számának megváltoztatásáról rendelkezik. 
 
3. § 
A dr. Péter Gyula-díj adományozható számának megváltoztatásáról rendelkezik. 
 
4. § 
A több díj adományozásának a 2020. évben való alkalmazhatósága. 
 
5. § 
A hatálybalépésről rendelkezik. 
 

 
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításoknak 
nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és 
egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 


