
Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

9/2021. (III.24.)  önkormányzati rendelete 
a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász Város 

Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
A városi díjak adományozásáról szóló 14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) bekezdése a 

következő új (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

„A javaslatokat 2021. évben a Budakalász Kiváló Pedagógusa, a DR. MILOSEVITS PÉTERNÉ Budakalász 

Közoktatásáért, és a Budakalászi Polgárok Egészségéért díj esetében április 15. napjáig lehet 

elektronikusan (info@budakalasz,hu) vagy postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatára.” 

 

Záró rendelkezés 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2021. március 25. napján lép hatályba, és 2021. április 30. napján hatályát veszti. 
 
 
dr. Göbl Richárd        dr. Deák Ferenc 
   polgármester                jegyző 
 
 
 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. március 24. napján 
alkotta meg, kihirdetése 2021. március 24.-én megtörtént. 
 
 
 
dr. Deák Ferenc jegyző 
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50/2021. (III.24.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
jogköreit gyakorló polgármester 2021. március 24-i döntéséhez

Tárgy:  Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: dr. Papp Judit aljegyző

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző           

Tervezet megküldve: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága, és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére

A rendelet  megalkotásához  a  képviselő-testület  jogköreit  gyakorló  polgármester  döntése
szükséges.

Előterjesztés
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló rendelet módosítására

A 14/2011.(IV.04.) sz. rendelet szerint a Budakalász Kiváló Pedagógusa Díjra, a Dr. Milosevits

Péterné  Budakalász  Közoktatásért  Díjra,  és  a  Budakalászi  Polgárok  Egészségért  Díjra,  a

javaslatokat március 10.-ig lehetett tenni.

A veszélyhelyzetre tekintettel javaslom, hogy ebben az évben, a fenti három díj esetében a

jelölések határidejét hosszabbítsuk meg április 15-ig.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a
rendelet indoklása is.

A  polgármester  rendeletalkotására  a  felhatalmazást,  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről  szóló 27/2021. (I.  29.)  Korm.  rendelet,  és a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése adja.

Rendeletalkotási javaslat

A  Képviselő-testület  jogköreit  gyakorló  polgármester  megalkotja  a  városi  díjak

adományozásáról szóló rendeletmódosításáról szóló rendeletét.

Budakalász, 2021. március 23. 

 dr. Göbl Richárd

    polgármester
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Budakalász Város Önkormányzat
Polgármesterének

../2021. (….) önkormányzati rendelete
a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hatáskörében  eljáró  Budakalász  Város

Polgármestere,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói

hatáskörében,  valamint  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  42.  §  3.  pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A városi díjak adományozásáról szóló 14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) bekezdése a

következő új (2) bekezdéssel egészül ki:

„A  javaslatokat  2021.  évben  a  Budakalász  Kiváló  Pedagógusa,  a  DR.  MILOSEVITS  PÉTERNÉ

Budakalász Közoktatásáért, és a Budakalászi Polgárok Egészségéért díj esetében április 15. napjáig

lehet elektronikusan (info@budakalasz,hu) vagy postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri

Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatára.”

Záró rendelkezés

2.§

Ez a rendelet 2021. március 25. napján lép hatályba, és 2021. április 30. napján hatályát veszti.

dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc
   polgármester        jegyző

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. március 24. napján
alkotta meg, kihirdetése 2021. március 24.-én megtörtént.

dr. Deák Ferenc jegyző
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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

rendeletének
Előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során

a  jogszabály  előkészítője  -  a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó  részletességű  -  előzetes

hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható következményeit,  valamint  a jogszabály

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A

törvényi  előírásoknak  megfelelően  az  alábbiakban  bemutatásra  kerül  a  tárgyi  rendelet  előzetes

hatásvizsgálata.

1. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

Társadalmi hatás:  nincs 
Gazdasági hatás:  nincs
Költségvetési hatása:  nincs

2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei:  

nincs.

3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  

nincs

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható   
következményei:

A veszélyhelyzetre tekintettel javaslom, hogy ebben az évben, a Budakalász Kiváló Pedagógusa, a Dr.

Milosevits  Péterné  Budakalász  Közoktatásért,  a  Budakalászi  Polgárok  Egészségért  díj  esetében  a

jelölések határidejét hosszabbítsuk meg április 15-ig, így nagyobb lehetőséget biztosítunk azoknak,

akik a jelöléssel élni szeretnének.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható. 


