
 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
ELNÖKE 

 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a kitüntető díjak, elismerések és a díszpolgári cím alapításáról és 

adományozásáról szóló 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
A Vas Megyei Közgyűlés Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés i) 
pontjában, valamint a 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) 
bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 2011. évi Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdése 1. pontja 
alapján jogosult a Vas Megyei Közgyűlés által adható kitüntető díjak, elismerések 
alapításáról és adományozásáról önkormányzati rendelet megalkotására. A Vas 
Megyei Közgyűlés kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 
10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét javaslom módosítani az alábbiak szerint. 
 
A Megyei Családbarát Munkahely díjat, továbbá a Megyei Családbarát Munkahelyi Vezető 
díjat 2018-ban alapította a Közgyűlés azzal, hogy az első évben az adventi időszakban 
kerüljön sor az átadásra, míg 2019-től a Családok Nemzetközi Napjához kötődjön. Az 
elmúlt évi tapasztalat azt mutatja, hogy az adventi időszak alkalmas időpont volt, így 
célszerűnek tartjuk ezt fenntartani. Ennek megfelelően a rendeletünket módosítani 
indokolt. 
 
 

I. A Vas Megyei Közgyűlés által adható kitüntető díjak és elismerések alapításáról és 
az adományozhatóság feltételeinek szabályozásáról szóló módosító rendelet-
tervezetének előzetes hatásvizsgálata 

 
A Vas Megyei Közgyűlés által adható kitüntető díjak és elismerések alapításáról és az 
adományozhatóság feltételeinek szabályozásáról szóló rendelete módosításának 
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint 
összegezhetők:  
  
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:  
 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

A jelenlegi társadalmi, gazdasági, költségvetési viszonyokat nem befolyásolja, 
nem teremt hátrányosabb helyzetet. Gazdasági, költségvetési következménye 
nincs. 

 
b) környezeti és egészségi következményei  
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A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
 

Az adminisztratív terhek nem növekednek a rendelet-alkotás által.  
 

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható 
következményeinek vizsgálata:  
 

A megyei közgyűlés a rendelet módosításával a családok, a gyerekvállalás, és- 
nevelés fontosságát az adventi időszakhoz köti. A karácsony a családok 
életében talán a legfontosabb ünnep, így az erre való készülődés alkalmas 
időszakot jelent a díjak átadására.  
 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  
 

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet 
személyi, szervezeti, tárgyi feltételre nem lesz szükség. 
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A rendelet tervezete 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete a  

a kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2017. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés i) pontjában, 

valamint a 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, a 2011. évi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdése 1. pontja alapján a következő önkormányzati rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

 

A Vas Megyei Közgyűlés kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 

10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 25/A § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A „VAS MEGYE CSALÁDBARÁT MUNKAHELYE – DÍJ”-ak átadására 

minden évben december 25-ét megelőző negyedik vasárnap és december 24. között 

kerül sor.” 

 

2. § 

A Rendelet 25/B § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A „VAS MEGYE CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI VEZETŐJE – DÍJ”- 

átadására minden évben december 25-ét megelőző negyedik vasárnap és december 24. 

között kerül sor.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 26. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„26. § (4a) A 25/A §-ban és a 25/B §-ban foglalt díjakra vonatkozó javaslatokat – 

részletes érdemi indoklással ellátva – az átadás évének november 15. napjáig kell 

megküldeni a megyei közgyűlés elnökének. 

4. § 

 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
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Szombathely, 2019. április  

 

 

Majthényi László  dr. Balázsy Péter 

a közgyűlés elnöke  megyei jegyző 

 

 

II. Általános indokolás 

 

 

A megyei közgyűlés a Vas megyében működő munkahelyek és munkahelyi vezetők azon 

erőfeszítését értékeli a rendelet módosításával, melyek különös hangsúlyt fektetnek a 

családbarát megoldások alkalmazására. Az 1-4 §-ok a díjak átadásával és az odaítélés 

eljárásrendjével kapcsolatosak, míg az 4.§ a hatályba lépésről rendelkezik. 

 

 

Szombathely, 2019. április 15. 

 

 

Majthényi László sk. 
 

 


