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Előterjesztés 
2022. június 28-i rendes nyílt ülésére 

 
Tárgy: Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
képviselő-testület által alapított kitüntető címekről és díjakról 
szóló 7/2006. (V. 24.) számú rendeletének módosítása  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselő-testületi ülésen már felvetődött, hogy a jelenleg hatályban lévő rendeletben 
szabályozott Sajnovics Díj az nem az a díj, amelyet eredetileg elterveztek és megalkottak. A 
jelenlegi sokkal kevesebb és bizonyos szempontból, szinte egy pénzjutalom, a régi 
szabályozás alacsonyabb szintje. A gyűrű több volt, több, egy igazi jelkép, melyet a 
tulajdonosa büszkén viselhetett, amellyel valóban úgy érezhette a kitüntetett, hogy 
megbecsülik. 
Maga az összeg, amelybe egy gyűrű kerül, közel hasonló nagyságrendű mint a mostani 
szabályozásban szereplő 100.000 Ft, mely vásárló értékét tekintve is jelentősen lemarad a 
korától. 
 
Javasolom a rendelet módosítását, amely szó szerint tartalmazza a 7/2006. (V. 24.) rendelet 
szabályozását, vagyis: 
 

3.§. /1/ Tordas Község Önkormányzat „Sajnovics-gyűrű” Díj adományozható annak a 
közoktatásban, közművelődésben, egészségügyben, községért működő civil szervezetben és 
sportban dolgozónak, aki példamutató, eredményes és sikeres tevékenységével, illetve egész 
életművével elismerést vívott ki. 

/3/ A díj adományozásakor a település címerével ékesített oklevelet és arany pecsétgyűrűt 
kell átadni. 

 
1 melléklet: 

Sajnovics Gyűrű  
díj 

Tordas Község Képviselőtestülete 
a 

Sajnovics Gyűrű Díjat 
adományozza 

 
...................... 

részére 
 

Ezen díj a közoktatásban, közművelődésben, egészségügyben és a sport területén végzett 
eredményes, példamutató és sikeres tevékenység illetve teljes életmű elismerésére 

alapíttatott. 
 

  ..................       .................. 
    jegyző       polgármester 

................... 
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anno 
 

Az álló helyzetű A 4-es nagyságú lap alján középen ovális alakban a Sajnovics Kastély és R. 
Katolikus templom Sport utca felőli látképe szerepel. Az oklevél mellé arany pecsétgyűrű jár, 
amelynek felső részébe a Sajnovics címer kerül bevésetésre. 

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendeletet alkossa meg.  
 
A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján  minősített többség szükséges. 
 
Tordas 2022. június 16. 
 
 Márkus Pál 
 képviselő 
 
 
 
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 
A tervezett jogszabály várható következményei:  
 
Társadalmi hatásai: A rendelet társadalmi hatás változást nem von maga után. 
Gazdasági hatásai: A rendelet gazdasági hatása nem jelentős. 
Költségvetési hatásai: A rendelet módosítása költségvetési hatást von maga után. 
Környezeti következmények: A rendelet környezeti hatást nem von maga után. 
Egészségügyi következmények: A rendelet egészségügyi hatást nem von maga után.  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletnek adminisztratív terheket 
befolyásoló hatása nincs.   
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A képviselő-testület két képviselője javasolta 
a „Sajnovics gyűrű” adományozásának visszaállítását. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: „Tordas község Önkormányzata 
Sajnovics Díja” továbbra is pénzjutalom marad. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: Rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


