
vigántpetend község önkormányzata képviselőtestületének

4 |2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelete

,rVigántpetendért Emlékérem" alapításáról és adományo zásánakrendjérő|

szőlő 8l2015.(KI. l.)önkormányzati rendelet módosításáról



Vigantpetend község Önkormán yzata Képviselőtestületének
4 l20 1 6.(Y III. 25. ) önkormányzati rendelete

,,V i gántpetendért Eml ékérem " alapításátó 1 é s adom ány ozásénak rendj érő 1
szŐIŐ 8 l 20 I 5 . (XII. 1 . ) önkormány zati r endelet mó do s ítás áró 1

Vigantpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajánakhasználatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 20II. évi CCII. törvény 24,§
(9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapjan az Alaptőrvény 32. cikk (1) bekezdés i.)
pontjában meghatátozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

,,Vigántpetendén Emlékérem" alapításátőI és adományozásának rendjéről szóló
8/201S.(XII.1.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

,,1.§ (5) Emlékérem évente egy adományozhatő, falunapon, ahol azt iinnepélyes
keretek között kell átadni nyilvános polgármesteri méltatás mellett.

2,§

(l) Ez a rendelet kihirdetését követő első nap léphatályba.
(2) Ez a rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CX)O(. törvény 12. § (2) bekezdése

alapj án a hatáIyb alép é s ét követő nap on hatály át ve szti.
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Rendelet kihirdetve:

2016, augusztus 25.
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Előzetes hatásvizseálat

Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselőtestületének
4 l 20 I 6. (Y IIL25 .) önkormányzati rendelete

,,V i g ántpetendért Eml ékérem " a|apitásáró 1 é s adom ény o zás ának rendj érő l
sző|ő 8 l 20 15 . (Xil. 1 . ) önkormányzati rendelet mó do sításráról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapjánazelőzetes
hatásvizsgálattal a jogszabáIy előkészítője felméri a jogszabáIy vá|tozás előzetes
következményeit. A Tv. 17 . § l2l bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az
alábbitényezőkvizsgélata szükséges, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1 .A rendelet társadalmi. gazdasági. költsé gvetési hatásai :

A rendelet megalkotása letretővé teszi, hogy Vigántpetend közigazgatási területén belül
működő civil szervezetek, magyar vagy külföldi állampolgárok elismerésben
részesülhessenek, akik önzetlen segítségükkel, kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak
Vigántpetend fejlődéséhez, A rendeletben foglaltaknak költségvetési hatása minimális, az
emlékérem elkészítésének költsége vetődött fel, elismerés pénzjutalommal nem jár, az
elismerés elsősorban erkölcsi.

2. A rendelet kömyezeti és egészségi következménvei:

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi
következményei nincsenek.

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályo zásnak többlet adminisztrációs terhe nincs.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége. a jogalkotás elmaradásának várható
következmén}zei:

Elismerés átadásanak idejét pcntosítia a rendelet.

5. A iogszabály alkalmazásához sztikséges személ}ri. szervezeti. tárgvi és pénzüg}ri feltételek:

A j o gszab ály alkalmazásho z szük s é ge s,

Monostorap áli, 20I 6. augusztus 1 .

fent fel sorolt feltételek rendelkezé sre állnak.

Indokolás

1.§ a módosított rendelkezést tartalmazza

2.§ hatályba léptető, és hatályon kívül helye zendőrendelkezéseket rögzíti


