
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete 

a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 
adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

 
 

           Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
Magyarország címerének és zászlajának    
használatáról, valamint állami   
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.     
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott      
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.     
cikk (1) bekezdés i) pontjában     
meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el: 
 

 
 
 
 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda      
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)      
bekezdés i) pontjában meghatározott    
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 
 

 1. § A díszpolgárrá választásról, valamint a       
kerületi kitüntetések és elismerő címek     
adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.)     
XI.ÖK rendelet bevezető része helyébe a      
következő rendelkezés lép: 
 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
Magyarország címerének és zászlajának    
használatáról, valamint állami   
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.     
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott      
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény    
32. cikk (1) bekezdés i) pontjában      
meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el:” 
 
 

 
 
 
 



 

 

  2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 

 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
 

  



 

 
I n d o k o l ás 

 
a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 

adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításához  
 
 

Az 1. §-hoz 
 
A bevezető rész módosításra került a jogalkotásra felhatalmazó rendelkezés tekintetében. A           
bevezető részben lévő eddigi jogszabályi felhatalmazás eredeti jogalkotói hatáskör esetén          
alkalmazható, ebben az esetben azonban konkrét jogszabályi felhatalmazó rendelkezés         
alapján kerül sor a rendeletalkotásra. 

 
A 2. §-hoz 

 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgárrá         
választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló          
36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelete módosításának várható hatásai – a jogalkotásról szóló            
2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak              
szerint összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági hatása nincs. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

 A rendelet módosításának költségvetési hatása nincs. 
 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi      
következménye nincs. 
 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

Adminisztrációs teher növekedést/csökkenést a rendelet     
módosítása nem okoz. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A módosítást a nem megfelelő jogszabályi hivatkozás       
kijavítása indokolja. 
 

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

A rendelet módosítása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és        
pénzügyi feltétel biztosítását nem igényli. 

7. Egyéb információ - 

  
 

 
 
 
 
 
 


