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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. július 16-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás 

szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23-i ülésén fogadta el a 
helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletét. 
 
A rendelet 3. §-a értelmében a Raposka Díszpolgára kitüntető címmel kitüntető 
díszoklevél és tárgyjutalom jár 10.000,- Ft értékben, míg az 5. § szerint a Raposkáért 
kitüntetéssel emlékplakett jár. A gyakorlatban ezek alkalmazása fordítva történt, tehát a 
Raposkáért kitüntetéshez járt az oklevél és a tárgyjutalom, a díszpolgári címhez pedig az 
emlékplakett. A jövőben is az eddig kialakult gyakorlatot kívánjuk alkalmazni, ezért 
javaslom a rendelet ezen két szakaszának módosítását. 
 
A rendelet szerint a kitüntetésre szóló javaslatokat minden év május 31-éig lehet 
benyújtani a polgármester részére, a beérkezett javaslatok alapján a júniusi képviselő – 
testületi ülésen minősített többségű szavazattal, nyílt szavazással dönt a képviselő – 
testület a kitüntető cím és a kitüntetés adományozásáról. Az idei évben a 
koronavírusjárvány okozta járványügyi helyzet miatt a kitüntetésre vonatkozó 
javaslattételi lehetőség meghirdetése a rendeletben meghatározott időszakban 
elmaradt, rendezvények tartására nem volt lehetőség. Most, a veszélyhelyzet 
megszüntetését követően javaslom, hogy a kitüntető cím és a kitüntetés átadása 
októberben a Mihály-napi búcsú ünnepség keretében kerüljön átadásra. Ennek 
megfelelően a javaslatok leadási határideje 2020. augusztus 24., a beérkezett 
javaslatokról a szeptemberi ülésen hoz döntést a képviselő – testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek 
alapításáról, és az adományozás szabályairól szóló 
8/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 



módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja 
és ..…/2020. (VII. ___.) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 
 

 
Tapolca, 2020. július 9. 
 
 
 Bolla Albert 
 polgármester



RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

    /2020. (VII. ___. ) önkormányzati rendelete 
 

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól 
szóló 8/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(tervezet) 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 
(9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

 
1. § 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő 
címek alapításáról, és az adományozás szabályairól szóló 8/2014. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 
(1) A „Raposka Díszpolgára” kitüntető címmel emlékplakett és kitüntető díszoklevél jár. 
(2) Az emlékplakett tartalmazza: 

a) a „Raposka Díszpolgára” feliratot, 
b) Raposka címerét. 

(3) A kitüntető díszoklevélnek tartalmaznia kell: 
a) Raposka település címerét, 
b) az elismerésben részesülő nevét, 
c) a „Raposka Díszpolgára” kitüntetés adományozásának tényét, az adományozás 

évét, az adományozás rövid indokát a képviselő – testület határozata szerint, 
valamint a határozat számát a következő szöveg szerint: „Raposka Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/20___. (______) határozata alapján 
Raposka Díszpolgára kitüntetést adományoz (név)………-nak, (indok). 

d) a polgármester aláírását, valamint az Önkormányzat pecsétjét. 
(4) A „Raposka Díszpolgára” kitüntető cím erkölcsi elismerés, mely a település 
lakosságának a tiszteletét és megbecsülését fejezi ki. A címmel kitüntetett meghívandó: 

a) az önkormányzat által rendezett ünnepségekre, 
b) az önkormányzat testületi üléseire. 

  
2. § 

 
Az Ör. 5. §-a az alábbiak szerint módosul: 
(1) A „Raposkáért” kitüntetéssel kitüntető díszoklevél és tárgyjutalom jár, melynek értéke 

10.000,- Ft. 
(2) A kitüntető díszoklevélnek tartalmaznia kell: 

a) Raposka település címerét, 
b) az elismerésben részesülő nevét, 
c) a „Raposkáért” kitüntetés adományozásának tényét, az adományozás évét, az 

adományozás rövid indokát a képviselő – testület határozata szerint, valamint a 
határozat számát a következő szöveg szerint: „Raposka Község Önkormányzata 



Képviselő-testülete a ___/20___. (______) határozata alapján Raposkáért 
kitüntetést adományoz (név)………-nak, (indok). 

d) a polgármester aláírását, valamint az Önkormányzat pecsétjét. 
 

3. § 
 
Az Ör. 10. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) 2020. évben a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre való figyelemmel a 

javaslatok benyújtási határideje 2020. augusztus 24. napja, a képviselő – testület a 
beérkezett javaslatokat 2020. szeptember 15-ig bírálja el. 

 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Raposka, 2020. július 16. 
 
 
 
 
 Bolla Albert dr. Iker Viktória 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) 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. [...] 
 
(2) 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”. 

 
A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a 
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek releváns társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A rendelet módosításának szükségességét a gyakorlati alkalmazás során tapasztaltak, 
illetve koronavírus okozta járványügyi helyzet indokolja. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet 
pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel. 
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