
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2014.( II.21.) 

önkormányzati rendelete 
 

az elismerő címek alapításáról  szóló 21/2012. (XI.05.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az elismerő címek alapításáról 
szóló 21/2012. (XI.05.) önkormányzati rendelet  módosításáról a következő 
rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
A 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
 
3.§ (1) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek 

csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek 
a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet 
valamely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek 
révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 

 (2) A Pro Urbe Emlékéremből évente legfeljebb egy adományozható, melyet 
városi ünnepség keretében kell átadni. 

       (3)  A Pro Urbe Emlékéremből kettő adományozható, ha az adományozás évét 
megelőző évben az elismerés átadására nem került sor.   

(4) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár. 
(5) A Pro Urbe Emlékéremmel kitüntetett személy az önkormányzat által 

rendezett minden ünnepségre hivatalos. 
 
 

2. § 
 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 
napon hatályát veszti.  
 
 
 
               Mezőfi Zoltán                                                                     Dr. Varga Tibor  
                polgármester                                                                             jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja.  2014.  február 21. 
 
                                                                     Dr. Varga Tibor 
                                                                             Jegyző 
 
 
 

 



 
Indokolás 

 
Általános indokolás 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben fogadta el az elismerő 
címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletét. A régi rendelet 
hatályon kívül helyezésével korszerű, az elismerések színvonalát nem felhígító, a 
kiemelkedő tevékenységek méltó módon elismerő rendelet  megalkotása volt a cél. 

 
Részletes indokolás az 1. §-hoz 

 
A Rendelet 3.§ -a szabályozza a PRO URBE Emlékérem adományozásának rendjét. 
A rendelkezés szerint az Emlékéremből évente legfeljebb egy adományozható. A 
korábbi rendeletben nem került figyelembe véve az a lehetőség, ha egy évben az 
adományozás bármely ok miatt elmarad. Jelen módosítás pótolja ezt az intézkedést, 
nem sértve ezzel az elismerés tartósan magas színvonalát. 
 

Részletes indokolás a 2. §-hoz 
 
A rendeletmódosítás hatálybalépését tartalmazza. 

 
 
 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében 

előírtaknak 
megfelelően 

 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A hatályos vonatkozó rendelet mérsékelt korrigálása, a díjazottak igazságosabb 
elismerése. 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 
 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz. 
 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Ellentmondás a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseivel. 
 


