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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a február 14-i ülésén döntött a helyi elismerések adományozásáról 

az idei évben. 

 

A Buzánszky Jenő-díj adományozására három felterjesztés érkezett, és mivel 

mindhárom fiatal a maga sportágában kiemelkedő teljesítményt nyújtott, az ülésen az a 

döntés született, hogy idén három díj adományozására kerüljön sor. A helyi 

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

Rendelet) szerint a testület jelenleg egy évben legfeljebb két fiatal díjazásáról dönthet, 

ezért a helyi jogszabályt megfelelően módosítani kell, ahogyan ez tavaly is történt. 

 

A Dombóvár Elismert Közössége díj esetében is szükséges változtatni a Rendeleten, 

mivel eszerint egy díj adományozására van lehetőség, ebben az esztendőben azonban 

két közösséget is érdemesnek talált a testület a díjra.  

 

Az adományozásról szóló döntés hatályba lépésének feltétele mind a Buzánszky Jenő-

díj, mind a Dombóvár Elismert Közössége díj esetében a Rendelet módosítása. 

 

Megjegyzendő, hogy a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím esetében is két díjazott 

kiválasztására került sor, ám ebben az esetben nem szükséges a Rendelet módosítása, 

hiszen abban már szerepel, hogy évente 1 díszpolgári cím adományozható, azonban a 

képviselő-testület az adományozható cím számát a tárgyévben kivételesen eggyel 

megemelheti. (4. § (5) bekezdés).  

 

Jegyző úrral egyetértésben indítványozom a Dombóvár Közszolgálatáért oklevélről 

szóló rendelkezések korrekcióját is, miszerint ennek adományozása ne kötődjön a 

Közszolgálati Tisztviselők Napjához, hanem attól eltérően, akár az év végén is 

átadható legyen. Az oklevél a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatallal legalább 

három éve közszolgálati jogviszonyban álló azon köztisztviselő vagy közszolgálati 

ügykezelő számára adományozható, aki a munkakörébe tartozó feladatok ellátása 

során folyamatosan példamutató, magas színvonalú tevékenységet végez. A díj 

adományozásáról a polgármester dönthet. 

 

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 annyiban jelentkezik, hogy a 2022. évben három 

fiatal részesülhet Buzánszky Jenő-díjban, két közösség pedig Dombóvár 

Elismert Közössége díjban. A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél esetében 

pedig megszűnik az időbeli korlát. 
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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. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletmódosítás elfogadása nem jogalkotási kényszerból fakad, de 

szükséges a három fiatal sportoló és a két elismert közösség elismeréséhez 

ebben az esztendőben, illetve ahhoz, hogy a Dombóvár Közszolgálatáért 

oklevél az év bármely időszakában adományozható legyen. 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (......) 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. §  

 

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

Rendelet) 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2022-ben kettő közösségi díj 

adományozható.” 

 

2. §  

 

A Rendelet 11. § (4) bekezdésében a „2021-ben” szövegrész helyébe a „2022-ben” 

szöveg lép. 

 

3. §  

 

Hatályát veszti a Rendelet 

a) 17/B. § (1) bekezdésében „a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából” 

szövegrész, 

b) a 17/B. § (2) bekezdésében a „minden év június 30-ig” szövegrész. 

 

4. §  

 

Ez a rendelet 2022. március 7-én lép hatályba. 
 

 

Pintér Szilárd                                                  dr. Szabó Péter 

                       polgármester                                                         jegyző 
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A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 

 

1. § 

A Dombóvár Elismert Közössége díjban részesíthetők adományozható számának 

átmeneti megváltoztatásáról rendelkezik. 

 

2. § 

A Buzánszky Jenő-díjban részesíthetők adományozható számának átmeneti 

megváltoztatásáról rendelkezik. 

 

3. § 

A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél adományozásának időbeli korlátját szünteti 

meg. 

 

4. § 

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. 
 


