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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. augusztus 31-i ülésére 

 

Tárgy: Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 

    Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

    Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 

 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 

felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé a következőekre tekintettel. 

 

A jelenleg hatályos rendelet 6/C §-a értelmében a kistarcsai sportélet érdekében kifejtett 

munkája, teljesítménye elismeréseként egyéni sportolók és sportcsapatok elismerésére ad 

lehetőséget a rendelet. Jelen javaslat szerint a rendelet hivatkozott része módosításra kerül, 

illetve kiegészül azzal, hogy az egyéni sportolók és a sportcsapatok mellett a kistarcsai egyéni 

sportolók vagy sportcsapatoknál sportedzői tevékenységet ellátó személyek is 

felterjeszthetőek az elismerő cím elnyerésére. A módosítási javaslat indoka, hogy a 

kiemelkedő sportolói tevékenységet támogató edzői tevékenység, szintén a kistarcsai 

sportélethez járul hozzá, így a rendelet módosításával lehetőség nyílik ezen személyek 

munkájának elismerése is.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 

következményeit.  

 

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 

 

 

 

 

  



 

 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Nincsenek. 

 

II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Nincsenek. 

 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Nincsenek 

 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A rendelet módosításával tárgyévben lehetőség van azokat a személyeket is cím általi 

elismerésben részesíteni, akik egy sportoló vagy sportcsapat edzői tevékenységének 

ellátásával járulnak hozzá a város sportéletéhez. 

 

V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

 A rendelet módosításának elmaradásával nem nyílik lehetőség a sport edzői tevékenységet 

ellátó személyek részére elismerő cím adományozására. 

 

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Rendeletalkotás! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 

által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

24/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló……../2022. (…. … .) 

önkormányzati rendeletet. 

 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 

 
 

Kistarcsa, 2022. augusztus 18.  

 

 

 

 Juhász István 

 polgármester 


