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9. 

 

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 június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. június 11. 

 

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 98/2021. (III. 31.) határozatban döntöttem arról, hogy a Weich Éva által a Dombóvár 

Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) részére tervezett új arculati 

elemeket (logó, színek) 2021. április 1. napjától kell használni a város off- és online 

kommunikációs csatornáin. 

 

Az arculati elemek az azóta eltelt időben megjelentek a helyi elismerések adományozása 

során is, hiszen a városi elismerésekben részesülőknek (Dombóvár Közbiztonságáért 

Oklevél) már az azokkal ellátott okleveleket adtam át. 

 

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

rendelet) értelmében az oklevéllel együtt több elismerés esetén tárgyjutalom is jár, 

amely már öt éve a Dombóváron folytatott ásatások során előkerült római-kori díszes 

hajtű bronz másolata egy kisebb márványhasábra erősített tartóban. 

 

Az új arculat bevezetése indokolttá teszi, hogy a továbbiakban az elismerésekhez járó 

tárgyjutalom is megmutassa a város haladó szellemű, modern szemléletű fejlődési 

irányát, mely épít a város múltjára és hagyományaira is, ezért az a jövőben a város 

arculati elemeivel díszített plakett és annak kicsinyített, mágneses kitűző változata 

lenne, melyek tartalmazzák a város címerét és az adományozott díj megnevezését, a 

plakett hátoldalán pedig feltüntetésre kerül az adományozás éve. 

 

Jelenleg a városi díjak közé tartozik a Hamulyák-díj, melynek célja azoknak az 

elismerése, akik a lakókörnyezetük magas színvonalú, példaértékű fenntartásával, 

gondozásával hozzájárulnak Dombóvár városképének javításához, a környezeti állapot 

fejlesztéséhez. A díj iránt a 2016-os bevezetése óta egyre kisebb volt az érdeklődés, 

illetve tavaly a pandémia miatt már meg sem lett hirdetve. Az igényes lakókörnyezetért 

végzett erőfeszítések „jutalmazása” kapcsán inkább azt tartom támogathatónak, hogy 

azt valamelyik városi civil szervezet végezze. 

 

Az új városi arculatnak megfelelő tárgyjutalom, az elismerések adományozásához 

kapcsolódó külsőségek változása és a Hamulyák-díj megszüntetése miatt a helyi 

elismerésekről szóló rendelet módosítására teszek javaslatot. 
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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: 

 

I. Várható társadalmi hatások 

Az új arculat indokolttá teszi a városi elismerésekkel járó oklevelek és tárgyak 

megújítását is. A Hamulyák-díjra nincs érdemi helyi igény, így a megszüntetése sem jár 

kimutatható társadalmi hatásokkal.  

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet megalkotása nem jár gazdasági és költségvetési hatásokkal. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletalkotás adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendeletalkotás elmaradása nem jelent jogszabálysértést. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendeletalkotás nem igényel több személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrást. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (......) önkormányzati rendelete 

a helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 

§ (4) bekezdésében, 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. § 

 

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A képviselő-testület a Dombóváron született, dombóvári származási hellyel 

anyakönyvezett újszülöttnek egy tanúsítványt (továbbiakban: köszöntő oklevél) 

adományoz, mely az újszülött törvényes képviselője részére kerül átadásra.” 

 

2.  § 

 

A Rendelet 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„d) tárgyjutalom: Dombóvár város arculati elemeivel díszített plakett és annak 

kicsinyített, mágneses kitűző változata, melyek tartalmazzák a város címerét és az 

adományozott díj megnevezését. A plakett hátoldalán feltüntetésre kerül az 

adományozás éve.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 4. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(11) A díszpolgári címmel járó díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza az 

adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi 

határozat számát, a kitüntetett nevét, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a 

polgármester aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjének lenyomatát. A 

díszoklevél átadása a város címerével díszített, kékszínű, bársony bevonatú 

díszhengerben történik.” 

 

(12) A díszpolgári címmel járó gyűrű 14 karátos aranyból készül, fejét a város címere 

díszíti, a belső köríven a „díszpolgár” felirat és az adományozás éve található. A gyűrű 

átadása kékszínű, bársony bevonatú díszdobozban történik.” 
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4. § 

  

A Rendelet 7. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(8) Az elismerő díszjelvénnyel oklevél és tárgyjutalom jár.” 

 

(9) Az elismerő díszjelvénnyel járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az 

adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi 

határozat számát, a kitüntetett nevét, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a 

polgármester aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjének lenyomatát. Az oklevél 

átadása a város címerével díszített kékszínű, bársony bevonatú díszmappában történik.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) A közösségi díjjal oklevél és Dombóvár város arculati elemeivel díszített, a város 

címerét és az adományozott díj megnevezését tartalmazó plakett jár. A plakett 

hátoldalán feltüntetésre kerül az adományozás éve.” 

 

6. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet  

a) 1. § (1) bekezdés i) pontja,  

b) 7. § (10) bekezdése 

c) 17. §-a. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet a 8. § (8) bekezdésében, a 14. § (5) bekezdésében és a 15. 

§ (10) bekezdésében „Az oklevél dátumaként a helyi ünnepnapot, minden év április 1. 

napját kell feltüntetni.” szövegrész. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

                           Pintér Szilárd                                          Dr. Szabó Péter 

                           polgármester                                                 jegyző 
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Általános indokolás 

 

A helyi elismerésekről szóló rendelet módosítása a rendelet tartalmának aktualizálása 

(Hamulyák-díj megszüntetése) és az aktuális viszonyoknak való megfeleltetése (az új 

városi arculatnak megfelelő tárgyjutalom bevezetése és az új városi arculati elemek által 

hozott változások átvezetése) céljából szükséges. 

 

Részletes indokolás 

 

1-5. § 

 

A Rendelet meglévő szabályainak módosítása a város arculati elemeinek bevezetéséhez 

igazodva.  

6. § 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

7. § 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 


