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Iktatószám: 128-100/2022. 
Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

Előterjesztés 
2022. augusztus 30-i rendes nyílt ülésére 

 
Tárgy: Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelet bevezető rendelkezésének 
a kiegészítése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2022. június 28-i ülésén módosította Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a képviselő-testület által alapított kitüntető címekről és díjakról szóló 7/2006. (V. 24.) számú 
rendeletét.  
 
A rendelet módosítása során a bevezető részben lemaradt a felhatalmazó rendelkezés, ezért a 
bevezető részt módosítani szükséges. 
 
A bevezető részben a  

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

helyett az alábbi rendelkezés lép:  

Tordas Község Önkormányzata Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

2011. évi CCII. törvény 24. § (9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-
testülete, 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. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 
hozza meg. 
A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 
 
Tordas, 2022. augusztus 16. 
 
        dr. Zay Andrea 
              jegyző 
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Rendelet-tervezet: 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelete 

a 7/2006. (V.24) a Képviselő-testület által alapított kitüntető címekről és díjakról szóló 
rendelet módosításáról 

Tordas Község Önkormányzata Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A képviselő-testület által alapított kitüntető címekről és díjakról szóló 7/2006.(V.24.) 
önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tordas Község Önkormányzata Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 
 
A tervezett jogszabály várható következményei:  
 
Társadalmi hatásai: A rendelet-módosítás társadalmi hatást nem von maga után. 
Gazdasági hatásai: A rendelet-módosítás gazdasági hatást nem von maga után. 
Költségvetési hatásai: A rendelet-módosítás költségvetési hatást nem von maga után. 
Környezeti következmények: A rendelet-módosítás környezeti hatást nem von maga után.  
Egészségügyi következmények: A rendelet-módosítás egészségügyi hatást nem von maga 
után.  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelet-módosításnak adminisztratív 
terheket növelő hatásai nincsenek.  
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A törvényességi feltételeknek való 
megfelelés. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jogszabálysértő önkormányzati 
rendelet marad hatályban. 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 


