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Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról szóló 20/2016. (IX.08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Enying Város Önkormányzatának 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 i) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról szóló 20/2016. (IX.8.) 

önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzati Elismerő Oklevelet 

adományozhat természetes személynek: 

1) az állami, 

2) a gazdasági, 

3) a szociális, 

4) a kulturális,  

5) a sport, vagy 

6) az egészségügy 

területen, a város és lakosságának javára kifejtett tevékenység elismeréséül, valamint Enying város 

anyagi, szellemi, és művészeti értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért, nemzetközi hírének 

öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként.” 

2. § 

(1) Az Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról szóló 20/2016. (IX.8.) 

önkormányzati rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki: 

„5/A POLGÁRMESTERI DÍSZOKLEVÉL 

 

14/A § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgármesteri díszoklevelet 

adományozhat civil társaságnak, civil szervezetnek, intézménynek, jogi személynek: 

1) az állami, 

2) a gazdasági, 

3) a szociális, 

4) a kulturális, vagy  

5) a sport  

6) az egészségügy  

területen, a város és lakosságának javára kifejtett tevékenység elismeréséül, valamint Enying város 

anyagi, szellemi, és művészeti értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért, nemzetközi hírének 

öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. 

 

(2) A Polgármesteri díszoklevél adományozására: 

1) a képviselő-testület tagja,  

2) civil szervezet, civil társaság, jogi személy, 

3) az önkormányzat bármely intézményének vezetője, vagy  

4) az önkormányzat bizottsága  

tehet javaslatot. 
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(3) Az elismerő oklevelet – a Humán Bizottság előterjesztése alapján – a képviselő-testület évente 

legfeljebb tízszer adományozhatja.  

 

14/B. § (1) A Polgármesteri Díszoklevelet a polgármester írja alá. 

 

(2) A kitüntetetteket kisértékű tárgyjutalom is megilletheti. 

  

(3) Az oklevelet, valamint a tárgyjutalmat a polgármester ünnepélyes keretek között augusztus 20.-

án adja át. 

 

(4) A kitüntetett nevét és az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” 

elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a polgármester írja alá.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti. 

Enying, 2021. július 

 

 

Viplak Tibor 

polgármester 

Dr. Földesi Dorina 

jegyző 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. 

 TÖRVÉNY 18. §-A ALAPJÁN 

 

1.§-hoz:  

A módosítás indoka Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének igénye az adományozható 

kitüntetések számának és formájának növelésére, tekintettel a COVID helyzetben tanúsított 

magatartásra.  

 

2.§-hoz: 

A módosított rendelkezés miatt szükséges ezen rendelkezés módosítása is.  

3.§-hoz: 

A hatályba lépésről és hatályvesztésről rendelkezik.  

 

Enying, 2021.június 

 

                                                                                                 Dr. Földesi Dorina  

                                                                                                        jegyző s.k 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. 

TÖRVÉNY 17. §-AALPJÁN 

A tervezett jogszabály  

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

A Tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokat nem keletkeztet.  

b) környezeti és egészségi következményei  

A jogszabálynak környezeti következményei és egészségügyi következményei nincsenek.  

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

d) megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:  

A rendelet felülvizsgálata vált esedékessé.  

e) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.  

Enying, 2021. június  

                                                                                            Dr. Földesi Dorina  

jegyző s.k. 

 

 

 

 

 


