DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13./2019.(V.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2017.(III.27.)
számú rendelet módosításáról
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 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 és Magyarország
helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.
1) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével - a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:
(3) A díszpolgári cím esetében a képviselő- testület évente egy személyt, a kitüntető díjak esetében
két-két személyt tisztelhet meg az adományozással.
2. §
A díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2017. (III.27.)
számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a helyébe az alábbi VII. ponttal egészül ki:
VII. CIVIL SZERVEZETEK KIEMELKEDŐ TÁMOGATÓJA DÍJAT alapít
3. §
a Rendelet 10. §-a az alábbi, (7). bekezdéssel egészül ki:
Civil Szervezetek Kiemelkedő Támogatója Díj adományozható azoknak a személyeknek, vagy
közösségeknek, akik munkásságuk során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki annak érdekében,
hogy Demecser Város Önkormányzatánál működő civil szervezetek működésének színvonala minél
magasabb legyen. Ezzel a tevékenységükkel általános elismerést vívtak ki a város lakosságának
körében, magatartásuk, közösségi – és magánéletük példamutató.
4. §
a Rendelet 11. § (3) bekezdése az alábbi bekezdés lép:
(3) A Demecser Városért Díj és a Civil Szervezetek Kiemelkedő Támogatója Díj odaítélésére a
polgármesterből, alpolgármesterből és az önkormányzati bizottságok elnökeiből álló bíráló bizottság
tesz javaslatot.

5. §
(1) Ez a rendelet 2019. május 28-án lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Demecser, 2019. május 27.

Váradi László
polgármester

Inzsöl János
jegyző

A rendeletet 2019. május 27. napján kihirdettem:
Inzsöl János
jegyző

A 13./2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása mérhető, hiszen a rendeletben a civil szervezetek
működésében, a demecseri civil szféra életében kiemelkedő tevékenységű személyek, közösségek
társadalmi elismerését kívánja a Képviselő-testület megalapozni, illetőleg növelni.
II. GAZDASÁGI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása, munkahelyteremtő hatása nincs.
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek jelentős költségvetési hatása nincs.
IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK
A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye nincs.
VI.ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása van. Az adminisztráció
vezetését a Demecseri Polgármesteri Hivatal meglévő személyi állománya fogja végezni, az nem
igényel többletlétszám alkalmazását az önkormányzat részéről.
VII.JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSNAK
VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A rendelet módosítását a Polgármester kezdeményezte.
VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

INDOKOLÁS
Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben dönt a rendelet-tervezetek elbírálásáról, a Képviselőtestület általi tárgyalást megelőzően. Ennek megfelelően jelen rendelet is az Ügyrendi Bizottság
előzetes véleményezését követően tárgyalható a Képviselő-testület által.

Inzsöl János
jegyző

