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Békés Város Képviselő-testülete 

2013. február 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 25-i ülésén fogadta el a 

23/2011. (VIII.26.) rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) Békés Város jelképeiről és a helyi 

elismerések adományozásáról.    

Városunkban a Díszpolgári Cím elismeréseként díszoklevél és emlékplakett kerül átadásra. 

A Rendelet 12. §-a az alábbiakat rögzíti:   

(1) A Díszpolgári Cím elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári oklevelet 

Békés helytörténeti gyűjteményében kell elhelyezni, Békés város emlékplakettjét a kitüntetett 

Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója veheti át. 

(2) A díszpolgári oklevél másolatát a helytörténeti gyűjteményben kell elhelyezni. 

 

Szalai László önkormányzati képviselő előző normaszövegben módosítást javasolt, miszerint a 

díszpolgári oklevél és az emlékplakett is kerüljön átadásra az elhunyt kitüntetett személy Polgári 

Törvénykönyven meghatározott közeli hozzátartozója részére, és a díszpolgári oklevél másolata 

legyen elhelyezve a helytörténeti gyűjteményben.  

 

A képviselő úr által tett javaslatot támogatandónak ítéljük.  

 

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. A 17. § (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

ab) környezeti és egészségi következményeit,  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható     

következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
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A fentiek alapján a jegyző által végzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint 

ismertetjük: 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A 

módosítás társadalmi hatása a közeli hozzátartozó részére kézzelfogható formában 

megjelenő elismerés. A módosítás gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.   

2. A tervezett önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei 

nincsenek. 

3. A tervezett önkormányzati rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

4. A megalkotásának szükségességét, az indokolja, hogy a helyi rendeletnek címzettek számára 

egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.  

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak, rendelkezésre állnak.  

A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2013. február 19. 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

…/……. (…. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

BÉKÉS VÁROS JELKÉPEIRŐL ÉS A HELYI ELISMERÉSEK 

ADOMÁNYZOZÁSÁRÓL  

 

szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a jelképekhez fűződő tisztelet és méltóság 

megóvása, a városi történelmi és művészeti örökség megőrzése érdekében a város jelképeiről, 

továbbá a város érdekében végzett kiemelkedő munka elismerése céljából – a következőket rendeli 

el: 

 

1. § Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12. § (1) A Díszpolgári Cím elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári 

oklevelet, valamint Békés város emlékplakettjét a kitüntetett Polgári Törvénykönyvben 

meghatározott közeli hozzátartozója veheti át. 

(2) A díszpolgári oklevél másolatát a helytörténeti gyűjteményben is el kell helyezni.” 

 

2. § E rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését követő 

napon.  

 

Békés, 2013. február 28. 

 

 

  Izsó Gábor      Tárnok Lászlóné 

           polgármester             jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 

2013. március hó…. napján. 

 

Tárnok Lászlóné 

        jegyző 

 


