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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ TESTÜLET
2021. december 15-i rendes ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2021. december 15.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:
Gállné Mezősi Szilvia jegyző
dr. Ipacs Anikó
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település saját halottjává
nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 11/2004. (VIII.24.), valamint a kitüntető címek, díjak
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
felülvizsgálata
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott önkormányzati rendeletek
rendszeres felülvizsgálatának biztosítása a rendeletek tartalmi helytállósága, valamint a szabályozási
összhang biztosítása a rendeleti úton történő szabályozás egyik alappillére.
A fentiekre tekintettel Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 11/2004. (VIII.24.), valamint a kitüntető címek, díjak
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata, a hivatkozott rendeletek hatályon kívül helyezése és a jelen előterjesztés mellékletét képező
rendelettervezetek előkészítése megtörtént.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést és mellékleteit áttanulmányozni, a
rendelettervezetek elfogadása tárgyában döntést hozni szíveskedjék.
A rendelettervezetek vonatkozásában kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy:
a) a kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelt tervezet vonatkozásában a 7. §, 8. § és 9. §-ban meghatározott pénzjutalmak összegeit felülvizsgálni, azok helybenhagyása vagy módosítása, valamint
b) a település saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet tervezet
2.§ (3) bekezdésében alkalmazásra javasolt összeghatár tekintetében is
döntést hozni szíveskedjék.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
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3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
− Magyarország alaptörvénye
− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
− a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
− Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntető címek, díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
− Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település saját halottjává nyilvánítás
egyes kérdéseiről szóló 11/2004. (VIII.24.) önkormányzati rendelete
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
I. A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
Társadalmi-gazdasági hatása:
A szabályozás tartalmi helytállósága, a rendeletek közötti szabályozási összhang megteremtése.
Költségvetési hatása:
A kitüntetésekkel járó oklevelek, jutalom, tárgyak előállításával kapcsolatos költségek fedezetét a
Képviselő-testület az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegihez képest adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A rendeletalkotás lehetőség az Önkormányzat számára, nem kötelező szabályozási tárgykör.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Nincs.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak.
II. A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelete a település saját halottjává nyilvánításának egyes kérdéseiről
Társadalmi-gazdasági hatása:
A szabályozás tartalmi helytállósága, a rendeletek közötti szabályozási összhang megteremtése.
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Költségvetési hatása:
A temetési költségek fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegihez képest adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A rendeletalkotás lehetőség az Önkormányzat számára, nem kötelező szabályozási tárgykör.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Nincs.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezeteket a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. RENDELET-TERVEZETEK
6.1.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések, eljárási szabályok
1. §
(1) Őrbottyán Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címek és díjak alapításával és adományozásával kívánja kifejezni megbecsülését a település azon polgárainak és közösségeinek, akik Őrbottyán város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, gazdasági, tudományos,
művészeti, kulturális, oktatási- és sportéletében, valamint a település közéletében való közreműködésükkel maradandót alkottak, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak vagy a köz szolgálatában végzett tevékenységükkel a település érdekeit szolgálták.
(2) A Képviselő-testület által alapított díjak és elismerő címek (a továbbiakban: kitüntetések):
a) Őrbottyán Város Díszpolgára cím,
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b) Őrbottyánért Díj,
c) Nyugdíjba vonulási Emléklap,
d) Jó tanuló és jó sportoló Díj.
2. §
(1) Az e rendeletben meghatározott kitüntetések adományozásával kapcsolatban javaslattételi jog illet
meg minden őrbottyáni lakóhellyel vagy bejegyzett székhellyel rendelkező természetes vagy jogi
személyt.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott személy nevét, lakcímét, vagy
b) az ajánlott közösség elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét, valamint
c) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és
méltatását.
(3) A javaslattétel lehetőségére minden év február 28-áig felhívást kell közzétenni az önkormányzat honlapján, valamint az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján.
(4) A javaslatot minden év március 31-ig a polgármesternek kell megküldeni írásban postai úton,
az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére, vagy elektronikus úton az önkormányzat központi e-mail címére.
(5) A javaslatok értékelését az e célra létrehozott és a polgármester elnökletével működő munkacsoport végzi (a továbbiakban: Értékelő Munkacsoport), amelynek további tagjai az alpolgármester, valamint a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei.
2. A címek adományozása
3. §
(1) A kitüntetések adományozására a Képviselő-testület jogosult, amely az adományozásról minősített többséggel elfogadott határozattal dönt.
(2) A kitüntetéseket minden évben ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
(3) Az adományozásról okiratot kell készíteni, amelyet a polgármester ír alá.
(4) Az Őrbottyán Város Díszpolgára cím és az Őrbottyánért Díj posztumusz is adományozható.
(5) Posztumusz adományozás esetében a kitüntetésekkel járó oklevelet, jutalmat, tárgyat az elhunyt túlélő házastársának vagy gyermekeinek kell átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa vagy gyermeke, akkor közeli hozzátartozói vehetik át az elismerésekkel járó tárgyakat.
Közeli hozzátartozók hiányában a tárgyakat Őrbottyán Város I. számú Művelődési Házában
és Könyvtárában kell az elismeréshez méltó, megfelelő tárolási körülmények között elhelyezni.
4. §
(1) A kitüntetésekkel járó oklevelek, jutalom, tárgyak előállításával kapcsolatos költségek fedezetét
a Képviselő-testület az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
(2) A kitüntetett személyekről és szervezetekről nyilvántartást kell vezetni.
(3) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett személy vagy szervezet:
a) nevét,
b) lakcímét vagy székhelyét,
c) az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet,
d) az adományozás időpontját és
e) a kitüntetés visszavonása esetén annak okát.
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3. A címek visszavonása
5. §
(1) A címet meg lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné vált.
(2) Jelen rendelet alkalmazásában érdemtelennek minősül az a természetes személy, akit a bíróság
jogerősen letöltendő szabadságvesztésre és/vagy a közügyektől való eltiltásra ítélt. Nem természetes személy vonatkozásában érdemtelenségre okot adó körülmény, ha az érintett személy/szervezet vonatkozó nyilvántartásból való törlését jogszabálysértő működés okán az illetékes bíróság
jogerősen elrendelte.
(3) A kitüntetés visszavonását a Képviselő-testület az Értékelő Munkacsoport előterjesztésére határozattal rendeli el.
4. Őrbottyán Város Díszpolgára cím
6. §
(1) Díszpolgári cím adományozható annak, aki a település életét érintő kiemelkedő szakmai, emberi,
hivatásbeli (gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti stb.) vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó és e tevékenységével hozzájárult Őrbottyán város elismertségéhez.
(2) Az Őrbottyán Város Díszpolgára cím magyar vagy külföldi állampolgárnak adható azzal, hogy
külföldi állampolgárnak a Képviselő-testület öt éves megbízatása alatt csak egyszer adományozható. Ha a díszpolgári cím adományozása nem magyar állampolgár részére történik, a díszpolgári oklevelet a díszpolgár anyanyelvére le kell fordítani.
(3) Díszpolgári címből évente legfeljebb egy adományozható.
(4) E címmel kitüntetett személynek a polgármester oklevelet és a település címerével ellátott, 1,5x1
cm méretű ovális arany pecsétgyűrűt ad át.
5. Őrbottyánért Díj
7. §
(1) Az Őrbottyánért Díj azon természetes személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy
akik Őrbottyán városáért maradandót alkottak, illetve kiemelkedő tevékenységet végeztek.
(2) A kitüntetést egy személy vagy közösség csak egyszer kaphatja meg.
(3) Évente legfeljebb három Őrbottyánért Díj adható.
(4) E díjjal a kitüntetett személynek vagy közösségnek a polgármester oklevelet és nettó 40.000 forint
pénzjutalmat ad át.
6. Nyugdíjba vonulási Emléklap
8. §
(1) A Nyugdíjba vonulási Emléklap annak a személynek adományozható, aki kimagasló szakmai
munkát végzett és foglalkoztatási jogviszonya, annak jellegétől függetlenül – legalább 15 éves
jogviszony után – az Önkormányzat intézményénél nyugdíjazással szűnik meg.
(2) Az elismerésre az érintett intézményvezető tehet javaslatot.
(3) A kitüntetéssel oklevél és nettó 30.000 forint pénzjutalom jár.
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7. Jó tanuló és jó sportoló Díj
9. §
(1) A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, akinek a jelölés időpontjában
a) tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,
b) bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és
c) megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 1-10. helyezést ért el.
(2) A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra
vonatkozóan kell vizsgálni.
(3) A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal kell igazolni.
(4) A címmel díszoklevél és 10.000 forint értékű ajándékutalvány jár.
8. Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének a kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016.
(I.29.) önkormányzati rendelete.
Őrbottyán, 2021. december ___.

Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2021. december __-én kihirdetésre került.
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
Részletes indokolás
1-2. §-okhoz
Az 1-2. § határozza meg a rendelet célját, a Képviselő-testület által alapított és adományozható
kitüntetések fajtáit, a javaslattételi joggal rendelkezők körét és a javaslattétel eljárási szabályait.
3-4. §-okhoz
A 3-4. § rendelkezik a kitüntetések adományozásának és átadásának szabályairól és a kitüntetettek
nyilvántartásáról.
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5. §-hoz
Az 5. § szabályozza a kitüntetések visszavonásának eseteit.
6. §-hoz
A § az Őrbottyán Város Díszpolgára cím adományozásának szabályait tartalmazza.
7. §-hoz
A § az Őrbottyánért Díj adományozásának szabályait tartalmazza.
8. §-hoz
A § a Nyugdíjba vonulási Emléklap adományozásának szabályait tartalmazza.
9. §-hoz
A § a Jó tanuló és jó sportoló Díj adományozásának szabályait tartalmazza.
10. §-hoz
A záró rendelkezések a rendelet hatályba léptetésre, továbbá a korábbi rendelet hatályon kívül
helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

6.2.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a település saját halottjává nyilvánításának egyes kérdéseiről
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Őrbottyán Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elhalálozás esetén –
amennyiben az nem ellentétes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti közeli
hozzátartozók (a továbbiakban: hozzátartozók), illetve az elhunyt végakaratával – saját halottjává
nyilváníthatja azt, aki:
a) Őrbottyán Város Díszpolgára címmel rendelkezik,
b) Őrbottyánért Díjjal rendelkezik,
c) Őrbottyán város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében,
gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási- és sportéletében, valamint a település
közéletében való közreműködésükkel maradandót alkotott, kiemelkedő teljesítményt nyújtott vagy
a köz szolgálatában végzett tevékenységével a település érdekeit szolgálta.
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2. §
(1) A település saját halottjává nyilvánítási eljárást írásban kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) a képviselő-testület tagja,
c) a településen székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, egyházközségek képviselői,
d) a településen állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban
meghatározottak valamelyikével együttesen.
(2) A település saját halottjává nyilvánításáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
(3) Az Önkormányzat a Képviselő-testület határozata alapján a település saját halottja számlával
igazolt temetési költségeit bruttó 250.000 forint összeg erejéig vállalja át.
(4) A temetési költségek fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
(5) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja, az Önkormányzat a
költségeket ezen szervvel kötött írásbeli megállapodás szerinti arányban és mértékben viseli.
3. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a település saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 11/2004. (VIII.24.)
önkormányzati rendelete.
Őrbottyán, 2021. december ___.
Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2021. december __-én kihirdetésre került.

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Részletes indokolás
1. §-hoz
Az 1. § határozza meg a rendelet célját, személyi hatályát.
2. §-hoz
A 2. § határozza meg az eljárás kezdeményezése körében jogosultsággal rendelkező személyek
körét, az eljárási szabályokat.
3. §-hoz
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A rendelet hatályba léptetésre, továbbá a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza.
Őrbottyán, 2021. december 9.

Előterjesztő:
……………………………………….
Szabó István Ferenc
polgármester

Az előterjesztést készítette:
................................................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

...............................................................
dr. Ipacs Anikó

