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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a 

településnév használatáról szóló 18/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) szabályozza a Dunaföldvár Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések 

adományozásának szabályait.  

 

Évente legfeljebb egy díszpolgári cím és egy posztumusz díszpolgári cím adományozható. 

„Dunaföldvárért” Emlékérem évente legfeljebb egy kitüntetés és legfeljebb egy posztumusz 

kitüntetés adományozható. 

Dunaföldvár Gyermekeiért”, „Dunaföldvár Sportjáért” kitüntetés vonatkozásában évente 

legfeljebb egy kitüntetés adományozható. 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében szerint a helyi önkormányzat képviselő-

testülete feladatkörébe tartozik, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az 

elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente 

adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és 

rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, 

formáját és járadék esetében annak időtartamát. 

 

A fenti felhatalmazás alapján javasolom a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően a 

„Dunaföldvárért” Emlékérem, a „Dunaföldvár Gyermekeiért”, valamint a „Dunaföldvár 

Sportjáért kitüntetések vonatkozásában az adományozás szabályainak módosítását az alábbiak 

szerint. 

 

 

 



Kitüntetés megnevezése Jelenlegi szabályozás Módosítás 

„Dunaföldvárért” 

Emlékérem 

Évente legfeljebb egy 

kitüntetés és legfeljebb egy 

posztumusz kitüntetés 

adományozható. 

Évente legfeljebb kettő 

kitüntetés és legfeljebb egy 

posztumusz kitüntetés 

adományozható. 

„Dunaföldvár 

Gyermekeiért” 

Évente legfeljebb egy 

kitüntetés adományozható. 

Évente legfeljebb kettő 

kitüntetés és legfeljebb egy 

posztumusz kitüntetés 

adományozható 

„Dunaföldvár Sportjáért Évente legfeljebb egy 

kitüntetés adományozható. 

Évente legfeljebb kettő 

kitüntetés és legfeljebb egy 

posztumusz kitüntetés 

adományozható 

 

A módosítás célja, hogy a Dunaföldvárért aktívan tevő személyek, szervezetek szélesebb 

körben kaphassanak elismerést, illetve kitüntetések adományozhatóságnak feltételeinek 

egységesítése. A kitüntetés adományozásával a városért tett munkájuk kerül elismerésre.  

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. január 17. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2022. (…..) önkormányzati rendelete 

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, 

és a településnév használatáról szóló 18/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(tervezet) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) 

pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. 

pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 

27.§ (6) bekezdésben meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi-, 

Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és 

Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a 

településnév használatáról szóló 18/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 15. § (2), 16.§ (2) és 17.§ (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„Évente legfeljebb kettő kitüntetés és legfeljebb egy posztumusz kitüntetés adományozható.” 

 

2.§ 

(1) Ez a rendelet 2022. január 22. napján lép hatályba. 

(2) A Rendelet a folyamatban lévő kitüntetésekre is alkalmazandó. 

 

  



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, 

és a településnév használatáról szóló 18/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

szóló 

/2022. (. ) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet módosításával egységes szabályozás lesz az egyes kitüntetések adományozásának 

feltételeinél. A Dunaföldvárért aktívan tevő személyek, szervezetek szélesebb körben 

kaphatnak elismerést. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A kitüntetésekkel járó, rendelet szerinti összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítani 

kell. 

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei nincsenek. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

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

rendelkezésre állnak. 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé. 

  



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, 

és a településnév használatáról szóló 18/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

szóló 

2022 (  . ) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint 

a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja 

azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az 

indokolás közzétételéről. 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében szerint a helyi önkormányzat képviselő-

testülete feladatkörébe tartozik, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az 

elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente 

adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és 

rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, 

formáját és járadék esetében annak időtartamát. 

 

A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 

szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes.” 

 

Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 

szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott 

rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. § 

A rendelet-tervezet tartalmazza, hogy a „Dunaföldvárért” Emlékérem, a „Dunaföldvár 

Gyermekeiért”, valamint a „Dunaföldvár Sportjáért kitüntetések évente legfeljebb kettő 

kitüntetés és legfeljebb egy posztumusz kitüntetés adományozható. 

 

  

2. § 

Ez a szakasz a Rendelet hatályba lépésének és alkalmazásának szabályait tartalmazza. 

 


