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___________________________________________________________________________ 
Üsz: 22-120/2012.  Tárgy: A „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló 

18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet hatályon kívül 
  helyezése 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselı-testülete 
 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Kiszombori Közösségi 
Napok” rendezvénnyel kapcsolatos döntések – elismerı címek, díjak tárgyú 157/2012.(V. 29.) 
KNÖT. határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy a „Példás porta” címet a jövıben 
többé nem kívánja odaítélni, ezért felkérte a jegyzıt, hogy a „Példás porta” cím odaítélésérıl 
szóló 18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban készítse el 
a rendelet tervezetét, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselı-testület 
elé a soron következı rendes ülésére.  
 
Fentiek alapján a rendelet-tervezet elkészült, ezért kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az 
elıterjesztést megtárgyalni és a hivatkozott rendeletet hatályon kívül helyezni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2012. június 19. 
 
 
 Tisztelettel: 
 
 
 Szegvári Ernıné 

polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

____/2012.(_____) önkormányzati rendelete 
a „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló  

18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
Hatályát veszti a „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló 18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.  
 
 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2012.____________ 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyzı 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
a „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló  

18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 
____/2012.(_____) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: nincs jelentıs hatás, a cím kezdett „súlytalanná” válni. 
 
Gazdasági hatás: nincs. 
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségi következmények: nincs jelentıs következmény tekintettel arra, 
hogy az utóbbi években a rendelet nem érte el eredeti célját. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs jelentıs kihatása. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a Képviselı-testület a 157/2012.(V. 29.) 
KNÖT. határozatával döntött arról, hogy a jövıben nem kíván „Példás porta” címet odaítélni. 
A megszüntetésrıl szóló döntés alapján kell rendelkezni a helyi önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl. 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak alapján a helyi 
önkormányzat „önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerı címeket 
alapíthat”, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) 
pontja szerint „a törvény keretei között önállóan alakíthatja szervezetét és mőködési rendjét, 
önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerı címeket alapíthat”. 
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján ezek megszüntetésére is jogosult. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 
 
 
 



INDOKOLÁS 
a „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló  

18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 
____/2012.(_____) önkormányzati rendelethez 

 
 
A negatív tapasztalatokra tekintettel még a tavalyi közösségi rendezvény idején felmerült a 
Képviselı-testület ülésén a „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló 18/1999. (IX. 13.) KKÖT 
rendelet hatályon kívül helyezésének ötlete, tekintettel arra, hogy a díjak átadásakor a 
díjazottak többsége meg sem jelent, az utóbbi években a rendelet nem érte el eredeti célját, a 
cím kezdett „súlytalanná” válni. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Kiszombori Közösségi 
Napok” rendezvénnyel kapcsolatos döntések – elismerı címek, díjak tárgyú 157/2012.(V. 29.) 
KNÖT. határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy a „Példás porta” címet a jövıben 
többé nem kívánja odaítélni, ezért felkérte a jegyzıt, hogy a „Példás porta” cím odaítélésérıl 
szóló 18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban készítse el 
a rendelet tervezetét, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselı-testület 
elé a soron következı rendes ülésére.  
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 

 
 
Dr. Kárpáti Tibor 

                  jegyzı 
 


