
 

ELŐTERJESZTÉS  

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

2021. augusztus 24-i testületi ülésére 

 

Meghívó szerint::  7. napirend 

Tárgy: A díszpolgári cím adományozásáról és 

kitüntetés és díj alapításáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő:  Bogyayné Gál Tünde polgármester 

Készítette:   dr. Morvay Klaudia jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím adományozásáról és 

kitüntetés, díj alapításáról szóló 1/2001. (II.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

Rendelet)  rendelkezik az önkormányzati elismerésekről, díjakról. 

 

Jelenleg díszpolgári cím és „Mágocs Városért” kitüntető cím adományozására van lehetőség.  

 

A  Rendelet 2. §  szerint 

„Mágocs város „díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 

állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a 

településen, vagy pedig országosan olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a 

település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 

köztiszteletben áll.” 

 

A Rendelet 8. § szerint 

„”Mágocs Városért” kitüntetés adományozható azoknak a nagykorú személyeknek, 

közösségeknek és szervezeteknek, akik/ amelyek a művészet, kultúra, sport, gyógyítás, az 

oktatás-nevelés, közigazgatás vagy gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú 

munkájukkal hozzájárultak vagy hozzájárulnak Mágocs város fejlődéséhez, hírnevének 

növeléséhez.” 

 

Városunk rendezvényeit, intézményeit minden évben sok önkéntes civil személy, illetve 

vállalkozások is segítik, ezért javaslom új elismerések létrehozását a Rendelettervezet szerint.  

 

A rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazó rendelkezést Magyarország címerének és 

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

(9) bekezdése adja meg a következők szerint:  

 

„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.” 

  



Fentiek alapján kérem, hogy az önkormányzati rendeletet módosítani szíveskedjenek. 

 

 

Mágocs, 2021. augusztus 19. 

 

 

Bogyayné Gál Tünde 

polgármester 

 

  



 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján 

 

a díszpolgári cím adományozásáról és kitüntetés, díj alapításáról szóló 1/2001. (II.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

………./2021. (……….) önkormányzati rendelethez 

I. Az önkormányzat rendelet várható hatásai, különösen:  

1. Társadalmi hatása: A településen az Önkormányzat és az itt élők 

támogatásaként önkéntes tevékenységet végzők 

megbecsültnek érezhetik magukat.   

2. Gazdasági hatása: Nem jelentős. 

3. Költségvetési hatása: Nem jelentős. 

4. Környezeti következmények:  Nem jelentős. 

5. Egészségi következmények:  Nem jelentős. 

6. Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása: 

Nem jelentős. 

7. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A címadományozásról nem kötelező rendeletet alkotni, azonban ha úgy a testület elismerések 

alapítása mellett dönt, az arra vonatkozó szabályokat önkormányzati rendeletben kell 

megalkotni.  

8. A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye:  

A címadományozásról nem kötelező rendeletet alkotni, azonban ha úgy a testület elismerések 

alapítása mellett dönt, az arra vonatkozó szabályokat önkormányzati rendeletben kell 

megalkotni. 

II. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

1. Személyi feltételek: Rendelkezésre állnak.  

2. Szervezet feltétele: Rendelkezésre állnak. 

3. Tárgyi feltételek:  Rendelkezésre állnak.   

4. Pénzügyi feltételek:  Rendelkezésre állnak. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételeknek meg kell 

felelni, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítani kell.  

 

  



TERVEZET 

 

Mágocs Város  Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

………/2021. (………...) önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím adományozásáról és kitüntetés, díj alapításáról szóló 

1/2001. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő testülete a Magyarország 

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a díszpolgári cím adományozásáról 

és kitüntetés, díj alapításáról szóló 1/2001. (II.01.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.§ 

 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím adományozásáról és 

kitüntetés, díj alapításáról szóló 1/2001. (II.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

Rendelet) z alábbi 10. §- sal és azt megelőző címmel egészül ki:  

 

„Mágocsért önzetlenül” elismerés 

10.§ 

(1) ”Mágocsért önzetlenül” elismerés adományozható azoknak a személyeknek, akik Mágocs 

Város Önkormányzata oktatási-nevelési, kulturális és szociális intézményeinek év közbeni 

munkáját, rendezvényeinek lebonyolítását önzetlenül nyújtott támogatással vagy 

közreműködéssel segítették.  

 

(2) A „Mágocsért önzetlenül” elismerő cím adományozására írásbeli javaslatot az intézmények 

vezetői tehetnek ….. napjáig.  

 

(3) A „Mágocsért önzetlenül’ elismerés adományozásáról átruházott hatáskörben a 

polgármester dönt a (2) bekezdésben rögzített határidőt követő 30 napon belül. Egy évben 

legfeljebb …… elismerés adományozható.  

 

(4) A „Mágocsért önzetlenül” elismerést ünnepélyes keretek között állami vagy önkormányzati 

ünnepség keretében kell átadni.  

 

(5) A „Mágocsért önzetlenül” elismerésben részesülőkről a Mágocsi Közös Önkormányzati 

Hivatal nyilvántartást vezet.  

 

 

 

2.§ 

 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím adományozásáról és 

kitüntetés, díj alapításáról szóló 1/2001. (II.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

Rendelet) z alábbi 11. §- sal és azt megelőző címmel egészül ki:  

 



„Az év vállalkozója Mágocson” elismerés 

11.§ 

(1) „Az év vállalkozója Mágocson” elismerés adományozható azoknak a személyeknek, akik 

vállalkozási tevékenységük folytatása során kiemelkedő eredményt értek el, amely Mágocs 

település életére jelentős hatást gyakorolt az adott évben.  

 

(2) A „Az év vállalkozója Mágocson” elismerő cím adományozására írásbeli javaslatot 

polgármester, alpolgármester, települési önkormányzati képviselők tehetnek …. napjáig. 

 

(3) „Az év vállalkozója Mágocson” elismerés adományozásáról a képviselő-testület dönt a (2) 

bekezdésben rögzített határidőt követő 30 napon belül. Egy évben legfeljebb …… elismerés 

adományozható.  

 

(4) „Az év vállalkozója Mágocson” elismerést ünnepélyes keretek között állami vagy 

önkormányzati ünnepség keretében kell átadni.  

 

(5) „Az év vállalkozója Mágocson” elismerésben részesülőkről a Mágocsi Közös 

Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.  

 

 

3.§ 

 

(1) A Rendelet 4. § (6)  bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Mágocsi 

Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép.  

 

(2) A Rendelet 9. § (7) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Mágocsi 

Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép.  

 

4. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Mágocs, 2021. augusztus …... 

 

Bogyayné Gál Tünde dr. Morvay Klaudia 

polgármester jegyző 

 

  



 

INDOKOLÁS 

 

 

a díszpolgári cím adományozásáról és kitüntetés, díj alapításáról szóló 1/2001. (II.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

………./2021. (……….) önkormányzati rendelethez 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

lehetőséget kapott arra, 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 korábban létrehozott, a Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári 

cím adományozásáról és kitüntetés, díj alapításáról szóló 1/2001. (II.01.) önkormányzati 

rendeletben szabályozott díszpolgári címet és „Mágocs Városért” kitüntető címet egészíti ki az 

önkéntes tevékenységért adományozható „Mágocsért önzetlenül” elismerés és a település 

életére jelentős hatást gyakoroló vállalkozási tevékenységért adományozható „Az év 

vállalkozója Mágocson” elismerés. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz  

A „Mágocsért önzetlenül” elismerésre vonatkozó szabályokkal módosítja a rendeletet.   

 

2. §-hoz  

„Az év vállalkozója Mágocson” elismerésre vonatkozó szabályokkal módosítja a rendeletet. 

 

3. §-okhoz  

A rendeletet pontosítja a Hivatal elnevezését illetően.  

 

4. §-okhoz  

  

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.  


