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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Az előterjesztés Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosítására tesz javaslatot. A rendeletet a Közgyűlés eredeti jogalkotói hatáskörben 2011-ben alkotta meg, az eltelt időszak alatt egyetlen módosításon sem
esett át.
A rendelet módosítását indokolja, hogy a felülvizsgálat során megállapításra került,
hogy szükségessé vált a rendeletet egy melléklettel kiegészíteni, mely az Aranykönyvbe történő bejegyzéshez szükséges űrlapot tartalmazná. A módosítás másik indoka,
hogy az Aranykönyv előző naptári év megörökített történéseit és az erről szóló bejegyzést a város napján hozza nyilvánosságra a Közgyűlés, ezt módosítani kell a hatályos
rendeletben. Az Aranykönyvbe történő javaslatok megtételének határideje március
31, ezt is szükséges módosítani, hisz a hatályos rendelet május 15-ig teszi ezt lehetővé.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le,
felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2)
bekezdésében foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az előterjesztéshez.
A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet – 2015. október 1.
napjától hatályos – 31/A. § -ára, mely a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre
bocsátásának szabályait rögzíti. A társadalmi egyeztetés keretében a 31/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően gondoskodtunk a rendelet-tervezetnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Az előterjesztést a Humán Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja. Mindezek alapján
kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Szekszárd, 2019. február 15.

Ács Rezső
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet-tervezetnek társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy az alkalmazását megkönnyítendő a rendelettervezet elfogadását követően kiegészül a rendelet egy 1. melléklettel, mely a Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez tartalmaz űrlapot. Gazdasági, költségvetési hatása nem releváns.
b) Környezeti, egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása nem jár az adminisztratív terhek változásával.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet megalkotásának szükségessége abban mutatható ki, hogy
a hatályos rendelet felülvizsgálatakor megállapításra került, hogy eltérés van a gyakorlatban alkalmazott időpontok, valamint a hatályos rendeletben meghatározott dátumok között, ezt szükséges átvezetni. Szükségességét még indokolja, hogy a rendelet
alkalmazását megkönnyítendő űrlappal egészülne ki a rendelet. Elmaradásának várható következménye, hogy ellentétes lesz a gyakorlat a rendelet szövegezésével, mely
jogbizonytalansághoz vezethet.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2019. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. alpont 5.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével
– a következőket rendeli el:
1. § A Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tárgyévre vonatkozó javaslatokat a tárgyévet követő év március 31-ig lehet megtenni,
az 1. mellékletben meghatározott űrlapon.”
2. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az előző naptári év megörökített történéseit és az erről szóló bejegyzést a Közgyűlésminden évben az augusztus 29-hez kötődő ünnepi ülésén hozza nyilvánosságra.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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1. melléklet a …../2019. (…..) önkormányzati rendelthez
„1. mellékelt a 14/2011. (IV 12.) önkormányzati rendelethez
Űrlap
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez
Beküldési határidő: ….. március 31.
Postai cím: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Humán Osztály, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
(A borítékon: „Aranykönyvi javaslat”)
E-mail cím: aranykonyv@szekszard.hu

1. Az Aranykönyvbe történő bejegyzésre javaslatot tevő személy, szervezet neve:
…………….………………………………………..………………………………………….……………………………………………
Címe:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Telefonszáma/E-mail címe: ………………………..………………………………………………
A javaslat rövid indoklása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………

Az Aranykönyvben történő megjelenésre javasolt szöveg:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. A javaslat besorolása téma szerint (kérjük, aláhúzással jelölni):
I. Önkormányzat, közigazgatás
II. Gazdaság
III. Oktatás, nevelés
IV. Kultúra, tudomány, közreműködés
V. Nemzetközi kapcsolatok
VI. Egészségügy
5
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VII. Civil szervezetek
VIII. Nemzetiségek
IX. Egyházak
X. Sport
XI. Díjak, elismerések
XII. Emlékezések, évfordulók
XIII. Nemes halottaink

A javaslattevő neve:…………………………………………., Aláírása: ……………………………….………………..

(Intézmény, szervezet, gazdálkodó egység esetén: bélyegzője, az aláíró beosztása)

Szekszárd, 20……..……………………………………..”
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Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
14/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Város Aranykönyvéről*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.
pont 4. alpont 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. Aranykönyv alapítása
1. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megemlékezve az
1794-ben volt nagy tűzvészről és a város újjáépítéséről Aranykönyvet alapít, amelyben
Szekszárd város történetének legfontosabb eseményeit örökíti meg.
2. Az Aranykönyv leírása
2. § Az Aranykönyv díszes kötésű könyv. Fedőlapja barna, diógyökérszínű lakkozott fa lap,
amelyen ellipszis alakú mélyedésben Szekszárd város tűzzománcból készített, az eredetivel azonos színű címere helyezkedik el. A fedőlapon ezüst sarokdíszek találhatók, és kapocslemezekkel ellátott bőrpántok zárják be a könyvet.
3. Az Aranykönyvbe való bejegyzés szabályai
3. § Az Aranykönyvbe, azok a város történetében meghatározó jelentőségű, kiemelkedően
fontos pozitív események kerülnek bejegyzésre, amelyek méltóak arra, hogy megörökítésükkel Szekszárd történelmének részévé váljanak. Ilyen esemény lehet többek között
szekszárdi polgár, közösség, intézmény által nyújtott kiemelkedő teljesítmény, neves
személyiségek látogatása, olyan természeti jelenség, amelynek jelentős kihatása van a
város életére; események, melyek új értékeket teremtenek, illetve Szekszárd hírnevét jelentősen emelik vagy a városban élők életminőségét pozitívan befolyásolják.
4. § (1) Az Aranykönyvbe való bejegyzésre a szekszárdi polgárok, közösségeik, valamint in*

A rendeletet a Közgyűlés a 2011. április 7-i ülésén fogadta el.
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tézmények, gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek tehetnek javaslatot.
(2) A tárgyévre vonatkozó javaslatokat a tárgyévet követő év évente egy alkalommal, május
15-ig március 31-ig lehet megtenni, az 1. mellékletben található űrlapon.
(3) A javaslatokról a Közgyűlés a tárgyévet követő év június 30. napjáig dönt. A döntéshez
minősített többség szükséges.
(4) A Közgyűlés a historikus értékű, kiemelkedően pozitív, dicsőséges események megírásával
három tagú szerkesztőcsoportot bíz meg. A köztiszteletben álló szerkesztők megbízatása
három évre szól, amely időtartam több alkalommal is meghosszabbítható.
5. § Az előző naptári év megörökített történéseit és az erről szóló bejegyzést augusztus 29én 20-án, ünnepi testületi ülés keretein belül hozza nyilvánosságra a Közgyűlés.

6. § (1) Az Aranykönyvbe történő bejegyzésről, a könyv vezetéséről és megfelelő körülmények közötti tárolásáról a polgármester gondoskodik.
(2) Az Aranykönyv nyilvános, abba bárki betekinthet.
4. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
8. § Hatályát veszti
1. Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 29/1994. (VIII. 22.) KT. számú rendelet,
2. a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 29/1994.(VIII.22.) KT. számú rendelet módosításáról szóló 26/1995. (VIII. 24.) Kgy. számú rendelet,
3. a 16/1992.(V.28.) KT. számú rendelet, valamint a 29/1994.(VIII.22.) KT. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 24/1996. (VII. 15.) Kgy. számú rendelet,
4. a 16/1992.(V.28.) KT. számú és a 29/1994.(VIII.22.) KT. számú rendelet módosításáról szóló
17/1998. (VI. 4.) Kgy. számú rendelet,
5. a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 29/1994.(VIII.22.) KT. rendelet módosításáról szóló11/2001. (IV. 5.) szekszárdi ör.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző
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„1. mellékelt a 14/2011. (IV 12.) önkormányzati rendelethez
Űrlap
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez
Beküldési határidő: ….. március 31.
Postai cím: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Humán Osztály, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
(A borítékon: „Aranykönyvi javaslat”)
E-mail cím: aranykonyv@szekszard.hu

1. Az Aranykönyvbe történő bejegyzésre javaslatot tevő személy, szervezet neve:
…………….………………………………………..………………………………………….……………………………………………
Címe:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Telefonszáma/E-mail címe: ………………………..………………………………………………
A javaslat rövid indoklása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………

Az Aranykönyvben történő megjelenésre javasolt szöveg:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. A javaslat besorolása téma szerint (kérjük, aláhúzással jelölni):
I. Önkormányzat, közigazgatás
II. Gazdaság
III. Oktatás, nevelés
IV. Kultúra, tudomány, közreműködés
V. Nemzetközi kapcsolatok
VI. Egészségügy
VII. Civil szervezetek
9
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VIII. Nemzetiségek
IX. Egyházak
X. Sport
XI. Díjak, elismerések
XII. Emlékezések, évfordulók
XIII. Nemes halottaink

A javaslattevő neve:…………………………………………., Aláírása: ……………………………….………………..

(Intézmény, szervezet, gazdálkodó egység esetén: bélyegzője, az aláíró beosztása)

Szekszárd, 20……..……………………………………..”
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