
Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021 (…..) önkormányzati rendelete  

a helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2012. 

(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020 (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti – hatáskörében Csobánka Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi kitüntető díjak és elismerések 

alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét a 

következőképpen módosítja:  

 

1. § a helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2012. (IX. 

14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A díszpolgári cím elhunyt személy részére történő adományozásakor, a plakettet és az oklevelet az 

elhunyt közeli hozzátartozójának kell átadni.“ 

 

2. § A R. 3. § (2) bekezdése c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 c) elhalálozásakor – az eltemettető kívánsága szerint - az önkormányzat ingyenes díszsírhelyet biztosít 

számára 

 

3. § A R. 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A kitüntetést a Képviselő-testület által meghatározott időpontban, ünnepélyes keretek között a 

polgármester adja át.“ 

 

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

  

 

 

 

Völgyes József 

  

  

 

 

dr. Imre Gábor  

polgármester jegyző 

 

 

 

  



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Csobánka Község Önkormányzata 2012-ben alakította át a helyi kitüntető díjak és elismerések 

alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletét. A rendelet eredetileg tartalmazta a díszpolgári 

elismerés posztumusz adományozhatóságát, amely rendelkezés 2018. július 2. napjával hatályon kívül 

lett helyezve.  A módosítás indokolatlanul szűkíti azt a személyi kört, akiket a képviselő-testület – akár 

haláluk után is - a díszpolgári címre érdemessé nyilváníthat. 

 

Jelen rendeletmódosítás a díszpolgári cím posztumusz adományozhatóságát „állítja vissza” és kiveszi 

továbbá azt a kötöttséget, hogy a díjat csak minden év augusztus 20-i ünnepség keretei között lehet 

átadni. A javaslat az átadás időpontjának meghatározását a mindenkori testületre ruházza. A díszsírhely 

igénybevételének lehetőségét célszerű a hozzátartozók döntésére bízni. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati rendelete 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az a helyi kitüntető díjak és elismerések 

alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: A díszpolgári cím posztumusz adományozásának lehetősége.  

 

Költségvetési hatása: nem releváns 

 

Környezeti, egészségi következményei: Nem releváns. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nőhetnek. 

 

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Nem szükséges, elmaradásának nincsen törvényességi 

következménye. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A címmel elismerhető 

legyen egy személy munkássága a településért végzett munkája előtti tiszteletadás a halálát követően is. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll  

  

 


