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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2011. november 24-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a képviselőtestület által alapított városi kitüntetésekről szóló 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a képviselőtestület által alapított városi kitüntető díjakról és címekről szóló  

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alkotmány 44. § (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 20/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 

az alábbiak szerint egészül ki: 

 

(„PÁPA VÁROSÉRT” ÉRDEMÉREM adományozására ajánlásokat tehetnek:) 

„e) részönkormányzat testülete.” 

 

2. § 
 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a „Pápa Város Díszpolgára” cím 

alapításáról és adományozása rendjéről szóló 21/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet 3. § 

(1) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: 

 

(A díszpolgári cím adományozására ajánlásokat tehetnek:) 

„d) részönkormányzat testülete.” 

 

3. § 
 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a „Pro Publico” elnevezésű díj alapításáról 

és adományozásának rendjéről szóló 13/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) 

bekezdésében az első francia bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

(A díj adományozására javaslatot tehetnek:) 

„d) Pápa Város Képviselőtestületének tagjai, bizottságai, részönkormányzat testülete.” 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pápa, 2011. november 14. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
 

 

 

(*A normál betűvel szedett szövegrész a R. jelenleg is hatályos szövegét, a dőlt betűvel 

szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.) 



INDOKOLÁS 
 

1. - 3. §-hoz 

Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a képviselőtestület helyi 

kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. A 20/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet 3. § 

(1) bekezdése meghatározza, hogy Pápa Városért Érdemérem kitüntetés adományozására kik, 

illetve mely szervezetek, közösségek tehetnek javaslatot. Ugyanerről rendelkezik a 

díszpolgári cím tekintetében a 21/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, 

valamint a Pro Publico díj vonatkozásában a 13/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) 

bekezdése. 

A hatályos szabályozás szerint az egyes kitüntetések, elismerő címek adományozására 

vonatkozóan ajánlási lehetősége van többek között a képviselőtestületnek, tagjainak, 

bizottságainak, az önkormányzat tisztségviselőinek. A Borsosgyőri és a Tapolcafői Városrész 

Önkormányzata megalakulására tekintettel a rendelet-tervezet szerint javasolt a vonatkozó 

önkormányzati rendeletek kiegészítése.  

 

4. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet estében az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A szabályozás biztosítja, hogy Pápa város településrészein működő részönkormányzati 

testületek a képviselőtestület más szerveihez hasonlóan lehetőséget kapjanak arra, hogy a 

képviselőtestület által alapított kitüntetések, elismerő címek és díjak vonatkozásában ajánlást 

tehessenek. 
 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. 
 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A módosítandó rendeletekben foglalt szabályozás céljának figyelembe vételével a helyi 

önkormányzatokról szóló törvényben és a vonatkozó rendeletekben foglalt szabályozás 

közötti összhang megteremtése. 
 

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

Pápa, 2011. november 14. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 


