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Ikt.sz.:               Előterjesztés száma: 116/2022.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. október 27-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés 

tárgya: 

Rendelet-tervezet a díszpolgári cím, valamint a Szadáért díjak alapításáról 

és adományozásáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: Wilk Andrea HR-referens 
 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
Dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

Ügyrendi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva:  

Javasolt 

meghívott: 
 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

nem 

 



 2 

 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Képviselő-testület 89/2022.(VI.23) KT-határozat 2.2 pontja szerint a képviselő-testület októberi 

ülésére kell előterjeszteni a díszpolgári cím, valamint a Szadáért díjak alapításáról és adományozásáról 

szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) jogharmonizációs célú 

felülvizsgálatának eredményét. 

 

A jogharmonizációs munka egyik feladata, hogy az országosan kötelezően használandó LocLex, 

valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer előírásainak megfeleljen mind a jövőbeni rendeletalkotás, 

mind pedig a hatályos helyi rendeletek tartalmi és formai előírásainak.  

Megállapítottuk, hogy a R formailag nem kompatibilis a LocLex rendszerrel, valamint a jogalkotásról 

szóló jogszabályok előírásaival, így nem tölthető fel a Nemzeti Jogszabálytárba.  

Miután jogtechnikailag nem lehetséges a rendszeridegen írásjelek és formai megoldások 

rendeletmódosítással történő kijavítása, egyetlen megoldásként – a LocLex rendszerben létrehozott – 

formailag új rendelet megalkotása volt lehetséges.  

 

Az eljárás során megállapítottuk, hogy a Székely Bertalan Általános Iskola és a Székely Bertalan Óvoda 

udvarának parkolási rendjéről szóló 12/2011. (X.07.) önkormányzati rendeletben szabályozottak nem 

igényelnek rendeletbe való foglalást, ezért hatályon kívül helyezése indokolt, amit a R újra alkotásánál 

javaslunk megtenni.  

 

A Rendelet-tervezetet az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 35/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet 47.§ (2) bekezdés g.) pontja alapján nem szükséges 

társadalmi egyeztetésre bocsájtani.  

 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a 2022. októberi képviselő-testületi ülésére, illetve azt követően minden 

ülésre készülő összes módosító rendelet az országosan kötelezően használandó LocLex rendszerben 

készül, amely a módosító rendelet elfogadása és publikálása alapján utólag készíti el automatikusan az 

egységes szerkezetű alaprendeletet, ezért azt nem tudjuk a jövőben az előterjesztésekhez csatolni. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: rendelet-tervezet indoklással és előzetes hatásvizsgálattal 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján, kérem a mellékelt rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

 

 


