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             Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 74/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozatával akként határozott, hogy 2011 évben is kerüljön megrendezésre egy, az 1997 óta 
megtartott falunapokhoz hasonló rendezvény, de az ez évi szőkös költségvetési lehetıségekre 
tekintettel kevesebb anyagi forrás ráfordítása mellett, szerényebb keretek között, erre 
tekintettel az eddigi falunapoktól eltérı elnevezéssel. A rendezvény – az eddigi szeptemberi 
idıponttól eltérıen - idén júliusban kerül megrendezésre.  
 

A Képviselı-testület 105/2011. (IV. 5.) KNÖK. határozatában foglalt döntése szerint 
„Kiszombori Közösségi Napok” elnevezéssel kívánja megtartani a 2011. július 30-31.-ei 
rendezvényt. 
 
Tekintettel arra, hogy a „Példás porta” címmel kapcsolatos díj átadása, illetve a „Kiszombor 
díszpolgára” kitüntetı cím, valamint a „Kiszomborért" díj adományozása – odaítélése esetén - 
eddig a falunap szeptemberi idıpontjában történt, ezért szükséges a vonatkozó rendeletekben 
meghatározott eljárási határidık felülvizsgálata. 
 
A „Kiszombor díszpolgára” cím adományozásáról szóló 12/1991. (XI. 26.) KKÖT rendelet 2. 
§ (1) bekezdése csupán annyit állapít meg, hogy: 
„(1) „Kiszombor díszpolgára” kitüntetı cím adományozására az önkormányzat képviselı-
testülete jogosult az általa meghatározott idıpontban.” 
Fentiekre tekintettel a határidıket illetıen módosítás nem szükséges. 
 
A „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló 18/1999. /IX. 13./ KKÖT rendelet 4. §-a is csak 
annyit ír elı, hogy: „4. § A díj átadására általában évente egyszer a Falunapon kerül sor.” 
Tekintettel arra, hogy az idei szerényebb keretek között megtartott – valójában – falunapi 
rendezvények megtartására kerül sor „Kiszombori Közösségi Napok” elnevezéssel, ezért 
módosításra itt sincs szükség. 
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A „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 25/2008. (IX. 5.) 
KKÖT. rendelet azonban már megállapít az eljárás során konkrét határidıket az alábbiak 
szerint: 

„3. §  
(1)  A „Kiszomborért" díj adományozásra javaslatot tehetnek: 
- a Képviselı-testület bizottságai, 
- a polgármester,  
- a Képviselı-testület tagjai, 
- a községben mőködı társadalmi, gazdasági szervezetek, pártok, intézmények, egyesületek, 
szakmai szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak. 
(2) Az indokolással ellátott javaslatokat tárgyév július 31. napjáig – 2008. évben szeptember 
9. napjáig – lehet a polgármesterhez benyújtani.  
(3) A „Kiszomborért" díj adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a 
Képviselı-testület elé, a díj adományozásáról a Képviselı-testület tárgyév szeptember 15. 
napjáig dönt 
(4) A „Kiszomborért" díj adományozására a Községi Falunapon ünnepélyes keretek között 
kerül sor. A „Kiszomborért" díjat a Képviselı-testület nevében a polgármester adja át.” 
 
Fentiekre tekintettel szükséges kiegészíteni a rendelet ezen szakaszát egy új bekezdéssel, 
amely a júliusban megtartandó rendezvényhez igazodva állapít meg eljárási határidıket. 
 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a módosító rendeletet 
megalkotni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2011. május 25. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Szegvári Ernıné 

polgármester 



          T E R V E Z E T! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
______/2011. (______) önkormányzati rendelete 

a „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 
25/2008. (IX. 5.) KKÖT. rendelet módosításáról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 
kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 25/2008. (IX. 5.) 
KKÖT. rendelet 3. §-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) Amennyiben a falunapi – közösségi napi - rendezvények megtartására július hónap végén 
kerül sor, abban az esetben a (2) bekezdésben meghatározott javaslattételre vonatkozó 
határidı június 20. napja, a (3) bekezdésben meghatározott döntésre vonatkozó határidı 
június 30. napja.” 
 

2. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 
 
 

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

 

 
A rendelet kihirdetésének idıpontja:_________________. 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyzı 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
a „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 

25/2008. (IX. 5.) KKÖT. rendelet módosításáról szóló 
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: 
A „Kiszomborért” díj átadása a falunapi rendezvényen történik, azonban idén – és várhatóan a 
jövıben is – a „Kiszombori Közösségi Napok” néven megtartandó rendezvény – az eddigi 
szeptemberi falunapi idıponttól eltérıen - júliusban kerül megrendezésre, ezért szükséges a 
rendeletben meghatározott eljárási határidık felülvizsgálata, a javaslattételre jogosultaknak 
megfelelı határidı biztosítása. 
 
Gazdasági hatás: 
Nincs. 
 
Költségvetési hatás: 
Nincs. 
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
Az új viszonyokhoz és idıpontokhoz szükséges igazítani a javaslattételre és döntésre 
vonatkozó határidıket.  
 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDOKOLÁS 
a „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 

25/2008. (IX. 5.) KKÖT. rendelet módosításáról szóló 
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 74/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozatával akként határozott, hogy 2011 évben is kerüljön megrendezésre egy, az 1997 óta 
megtartott falunapokhoz hasonló rendezvény, de az ez évi szőkös költségvetési lehetıségekre 
tekintettel kevesebb anyagi forrás ráfordítása mellett, szerényebb keretek között, erre 
tekintettel az eddigi falunapoktól eltérı elnevezéssel. A rendezvény – az eddigi szeptemberi 
idıponttól eltérıen - idén júliusban kerül megrendezésre.  
 

A Képviselı-testület 105/2011.(IV. 5.) KNÖK. határozatában foglalt döntése szerint 
„Kiszombori Közösségi Napok” elnevezéssel kívánja megtartani a 2011. július 30-31.-ei 
rendezvényt. 
 
Tekintettel arra, hogy a „Kiszomborért" díj adományozása eddig a falunap szeptemberi 
idıpontjában történt, ezért szükséges a vonatkozó rendeletben meghatározott eljárási 
határidık felülvizsgálata. 
 
Amennyiben a díj átadásáról dönt a testület, a díj átadásának tervezett idıpontjára tekintettel a 
javaslattételre és döntésre vonatkozó határidıket úgy kell megállapítani, hogy július végéig a 
díj átadását megelızı eljárást a rendelet céljának megfelelıen le lehessen folytatni. 
 
 

 
Dr. Kárpáti Tibor 

                  jegyzı 
 


