
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

../2019. (.)  

 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 

(1) bekezdés d) pontjában és a 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (3) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003.(X.17.) önkormányzati rendelet  

(a továbbiakban: Rendelet) 1. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

(Marcali Város Képviselő-testülete jelen rendeletével – a város fejlődését elősegítők, a város 

hírnevét népszerűsítők, a város és lakossága javára eredményes tevékenységet folytatók 

munkájának elismerése és az utókor számára történő példaképül állításuk megörökítése, 

valamint a kimagasló sportteljesítményt nyújtók elismerése érdekében – az alábbi 

kitüntetéseket alapítja:) 

 

„h) „AZ ÉV SPORTOLÓJA”  

i) „AZ ÉV UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓJA” „ 

 

2. § 

 

A Rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a) A kitűntető emlékérem megosztva is adományozható.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) A kitűntető emlékérem megosztott adományozása esetén az (1) bekezdésben 

meghatározott emlékérem, oklevél és ajándéktárgy a díjazottakat külön-külön illeti meg.” 
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4. § 

 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2) Az évente adományozható díjak száma legfeljebb három, és a díj megosztva is 

adományozható. 

(2a) A díj összege nettó 50.000 (azaz ötvenezer) Ft/fő. Megosztott adományozás esetén az 

adományozást igazoló okirat, plakett és díj a díjazottakat külön-külön illeti meg.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 10. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Az év kiemelkedő sportolóinak - egyéni és csapattevékenységük elismerésére - az ÉV 

SPORTOLÓJA, az ÉV UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓJA, valamint az ÉV SPORTCSAPATA 

díj adományozható. 

(2) Az Év Sportolója díj elismerésben részesülőt nettó 50.000 (azaz ötvenezer) forint, az Év 

Utánpótlás Sportolója elismerésben részesülőt nettó 25.000 (azaz huszonötezer) forint 

pénzjutalom és oklevél illeti meg. 

Az év sportcsapatának elismerése oklevél és a képviselő-testület által az adományozással 

egyidejűleg megállapított – maximum 75.000 forint - értékű tárgyjutalom. 

(3) Az Év Sportolója és az Év Utánpótlás Sportolója díjat évente maximum három-három fő 

sportoló, az Év Sportcsapata díjat évente egy csapat kaphatja.” 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését kövező napon lép hatályba. 
 

 

 

Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester címzetes főjegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) 

önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/2019. (.) önkormányzati rendeletének 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri a Város életének és 

fejlődésének a különböző területein kifejtett egyéni és csoportos többlettevékenységet, 

a közösségtől megbecsülést érdemlő erőfeszítéseket. 

A képviselő-testület ennek az elismerésnek a széles körben való megnyilvánulása 

érdekében alkotta meg az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendeletét. 

Az életviszonyok és körülmények változása miatt rendre át kell tekinteni az 

önkormányzat által alkotott szabályrendszert, és ha szükségesnek mutatkozik el kell 

végezni a megfelelő módosításokat. 

A legutóbbi alkalommal 2017. évben tette ezt a képviselő-testület, hiszen ebben az 

évben ünnepeltük a Künzelsau várossal való testvérvárosi kapcsolatunk fennállásának 

25. évét. 

A mostani módosítás oka az, hogy ma már nem indokolt, célszerű, és feltétlenül 

igazságos a széleskörű sporttevékenységek elismeréseként adományozható díjak 

kategóriákba sorolása. 

A másik ok, hogy szeretnénk kiemelni, hangsúlyosabbá tenni olyan eredményeket, 

amelyeket egy-egy területen a díjazottak többen együtt, együttműködve érnek el, a 

kiemelkedő tevékenységet közösen végzik, együtt, egyidejűleg tesznek többet a 

közösségért, a Városért. Ennek megjelenítéseként vezetnénk be egyes díjak esetén a 

megosztott adományozást. 

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2019. január 15. 

 

   Dr. Sütő László 

  polgármester 



 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

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

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési  

hatás: 

Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Ma már nem indokolt, célszerű, és feltétlenül igazságos a széleskörű 

sporttevékenységek elismeréseként adományozható díjak kategóriákba 

sorolása. 

Az önkormányzat szeretné kiemelni, hangsúlyosabbá tenni olyan 

eredményeket, amelyeket egy-egy területen a díjazottak többen együtt, 

együttműködve érnek el, a kiemelkedő tevékenységet közösen végzik, 

együtt, egyidejűleg tesznek többet a közösségért, a Városért.  

Nem feltétlenül 

van, illetve nem 

jelentős. 

Nincs. Nincs.  A közösség  

felé egysége- 

sebb képet  

mutat 

a rendelet. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert nem indokolt a sport elismerések fokozatokra tagolása, viszont kívánatos a többek által együtt elért 

eredmények hangsúlyozása.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Az önkormányzati rendelet módosítása nélkül ma már indokolatlan kategorizálást alkalmazna az önkormányzat a sport elismerések terén, továbbá nem 

lehetne egyértelműen alkalmazni a megosztott díj adományozását, amely nehezítené a jogalkalmazást, veszélyeztetné a jogbiztonságot. 

  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 


	kitüntetés  rend. mód.  el. hatásvizsg. lap

