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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2015. április 29-ei ülésére 

 
 
Tárgy: Kistarcsa település címerének és zászlajának megalkotásáról a címer és zászló 

használatáról, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről, valamint 

a Kistarcsa név használatának engedélyezéséről szóló 17/1997. (XII.17.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata 
 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 Humánpolitikai Bizottság 

 

Tisztelt Bizottság/ Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület munkatervében feladatul szabta Kistarcsa település címerének és 

zászlajának megalkotásáról a címer és zászló használatáról, a közterületek nemzeti ünnepeken 

történő fellobogózásának rendjéről, valamint a Kistarcsa név használatának engedélyezéséről 

szóló 17/1997. (XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 

felülvizsgálatát. 

 

A felülvizsgálat során és a gyakorlati tapasztalatok alapján az volt megállapítható, hogy a 

Kistarcsa név használatával és használatának engedélyezésével kapcsolatban pontosabb 

részletszabályok megalkotására van szükség.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 

következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

 ab) környezeti és egészségi következményeit, 

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 

 

 



 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Aktualizált, pontosított helyi szabályozás. 

II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Nincsenek. 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Nincsenek. 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A Rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a Kistarcsa név használatával és 

használatának engedélyezésével kapcsolatos részletszabályok meghatározhatóak legyenek, és 

a Rendelet a gyakorlatban könnyebben alkalmazható legyen.  

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

Rendelkezésre állnak. Többletfeladatot vagy többletköltséget nem jelent.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Kistarcsa település 
címerének és zászlajának megalkotásáról a címer és zászló használatáról, a közterületek 
nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről, valamint a Kistarcsa név 
használatának engedélyezéséről szóló 17/1997. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/… (…) önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 

 

Kistarcsa, 2015. április 16. 

 

                            

Solymosi Sándor 

polgármester 

 

 

  

 


