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Nyílt ülés dr. Kiss Mihály aljegyző I

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk jelképeinek, közöttük címerének használatára vonatkozó alapvető szabályokat a
Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet szabályozza.

A Város címerének elsösorban díszítö és utaló jellege van és használata során [igyelemmel kell
lenni a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami
kitüntetésekről szóló 201 I. évi CCII. törvény rendelkezéseire is.

A rendelet 2. (1) bekezdése ugyanakkor indokolatlan korlátozásként tiltja a város címerének
önkormányzati hatósági eljárás során történő, díszítő jellegű alkalmazását, holott az utóbbi
időszakban a hatósági ügyek aránya éppen az önkormányzati hatósági ügyek irányába tolódott
el. Javasoljuk ezen tiltás megszüntetését.

Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló
23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
elökészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
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2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak véErehajtásának környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a
kialakult gyakorlattal. A rendelet megalkotásának szükségességét az előterjesztés szöveges
részében foglaltak indokolják.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

Az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály-tervezet jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 18. -a szerinti általános indokolását is képezi.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város jelképeiröl és a helyi elismerések adományozásáról szóló
23/201 L (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet I. -ához: A Rendelet 2. (1) bekezdésének módosításáról rendelkezik,
amelyből kikerül a „A város címere hatósági eljárás során nem alkalmazható. szövegrész.

Hatályos normaszövez:

„2. (1) A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni. A város
címere hatósági eljárás során nem alkalmazható.”

A módosítást követő normaszöveE:

„2. (1) A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni.

A rendelet-tervezet 2. -ához: A Rendelet 2. (1) bekezdésének g) pontjának módosításáról
rendelkezik az alábbiak szerint:

Hatályos normaszöve:

„(2) A város címere használható:

g) tisztségviselők levelezéseiben,”
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A módositást követő norrnaszöve:

(A város címere használható:,)”

‚g) a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgárnzestei a: önkonnánvzati
képviselők, a Jegyzó az aiegyző, ci: egyes hivatali egységek cv vezetőik részére készített
levélpapíron, a polgármester által hasznuk bélyegzőn. díszpecséten, valamint a városi
képvLvelök és ci Polgármesteri Hivatal dolgozóinak névkánváin és arcképes igazolványczin.

A rendelet-tervezet 3. -ához: A rendelet hatályba lépéséröl rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet szíveskedjen
elfogadni.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. június hó 21.

Iz ábor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Íigyielljegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_/2018. (.__)

önkormányzati rendelete
a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló

23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében elján’a, Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő
testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:

1. A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város jelképeiről és a helyi
elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 2. * (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelke2és lép:

2. ‘ (1) A vnn címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként kheí felhasználni.

2. A Rendelet 2. * (1) bekezdésének g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A város címere használható:)

‚g) a Képviselő-testület bizottságai, a polgárnzesier, az alpolgármester, az önkonnánvzati
képviselők, a jegyző, ci: aljegyzá ci: egyes hivatali egységek és vezetőik részére készített
levélpapíron, a polgármester által használt bélyegzőn, díszpecséten, valamint a városi
képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak névkányóin és areképes igazolvónyain.

3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti,

Békés, 2018. június

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. június hó napján

Támok Lászlóné

jegyző
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