
 
 

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 Közgyűlés Vas Megyei Értékdíjat alapít azon Vas megyei értékteremtő közösségek 

vagy személyek részére, akik kimagasló hagyományőrző, értékfeltáró, értékmentő és 

népszerűsítő tevékenységükkel példaként szolgálnak, és emellett vállalják, hogy 

meglévő tudásukat továbbadják a fiatalabb generációk számára. 

 

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  
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A jelenlegi társadalmi, gazdasági, költségvetési viszonyokat nem befolyásolja, 

nem teremt hátrányosabb helyzetet. Gazdasági, költségvetési következménye 

minimális. 

 

b) környezeti és egészségi következményei  

 

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

 

Az adminisztratív terhek érdemben nem növekednek a rendelet-alkotás által.  

 

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható 

következményeinek vizsgálata:  

 

A megyei közgyűlés a rendelet módosításával az értékteremtő,- megőrző 

személyek és közösségek munkáját kívánja elismerni. A rendelet 

módosításának hiányában ezek tevékenységét közvetlenül nem tudjuk 

értékelni. 

 

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

feltételek:  

 

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet 

személyi, szervezeti feltételre nem lesz szükség. A tárgyi feltételek a díjak, 

oklevelek előállítását jelentik. 
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A rendelet tervezete 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

…/2020. (…) 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. § 

 

(1) A Vas Megyei Közgyűlés kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról 

szóló 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a (7) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„3. § (7) A Közgyűlés „VAS MEGYEI ÉRTÉKDÍJ”-at alapít.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 25/C §-szal egészül ki: 

 

„25/C §  

(1) „VAS MEGYEI ÉRTÉKDÍJ” adományozható azon Vas megyei értékteremtő 

közösségek vagy személyek részére, akik kimagasló hagyományőrző, 

értékfeltáró, értékmentő és népszerűsítő tevékenységükkel példaként szolgálnak, 

és emellett vállalják, hogy meglévő tudásukat továbbadják a fiatalabb generációk 

számára. 

 

(2) A díjból évente 1 darab adományozható. 

 

(3) A „VAS MEGYEI ÉRTÉKDÍJ” kör alakú gravírozott üveg díj, a díj nevével, az 

adományozás évével valamint a Vas Megyei Érték logóval ellátva. A díjhoz 

oklevél kerül átadásra, amelyen szerepel a megye címere, az adományozó neve, 

a díjazott neve, a díjat odaítélő határozat száma, érdemeinek tömör 

megfogalmazása, a díj neve, az adományozás dátuma és a megyei közgyűlés 

elnökének aláírása. 

 

(4) A díj átadására az október 23-i ünnepségen kerül sor. 
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3. § 

 

 

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

 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Szombathely, 2020. szeptember  

 

 

Majthényi László  dr. Balázsy Péter 

a közgyűlés elnöke  megyei jegyző 

 

 

II. Általános indokolás 

 

 

A megyei közgyűlés a Vas megyében tevékenykedő személyek, közösségek értékteremtő, 

megőrző. Az 1-2 §-ok a díjak átadásával és az odaítélés eljárásrendjével kapcsolatosak, míg az 

3. § a hatályba lépésről rendelkezik. 

 

 

Szombathely, 2020. szeptember  

 

 

Majthényi László sk. 
 

 
 


