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hatállyal.

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete „A legszebb konyhakert”
cím alapításáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete2
„A legszebb konyhakert” cím alapításáról
Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A legszebb konyhakert"
címet (a továbbiakban. Cím) alapít a népi kertkultúra és az öngondoskodás ösztönzése
érdekében.
(2)3 A Címre pályázhat a tiszaföldvári ingatlan tulajdonosa vagy használója. A pályázatra
harmadik személy is jelölhet a feltételeknek megfelelő személyt. Ajánló lehet bármely,
Tiszaföldváron lakóhellyel rendelkező nagykorú természetes személy.
(3) Az elismerés formája az Önkormányzat arculatának megfelelő, „A legszebb konyhakert”
feliratú, 20*30 cm nagyságú tábla és elismerő oklevél.
(4)4 A Címet évente maximum három ingatlan tulajdonosának vagy használójának
adományoz a Képviselő-testület.
2. § (1)5 A Cím adományozható annak az ingatlan tulajdonosának vagy használójának, akinél
az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a)6 az ingatlan tulajdonosa vagy használója a településen működő kommunális
hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe veszi,
b) az ingatlan közcsatornával ellátott amennyiben arra a feltételek adottak,
c) az ingatlanon meglévő épület építési engedély alapján épült,
d) az ingatlan környezete, udvara rendezett, jól karban tartott és gyommentes, parlagfű és
allergén gyomnövénytől egyaránt mentes
e)7 az ingatlan tulajdonosa vagy használója konyhakertet tart fenn, melyben zöldségeket
és/vagy gyümölcsöket termeszt.
(2)8 A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése mellett a Címre pályázó az
ingatlan tulajdonosok vagy használók a következő pontozásos szempontok alapján kerülnek
értékelésre:
a) ha a konyhakert növényállománya
aa) növényi kártevőktől, fertőző betegségektől mentes az 10 pont,
ab) legalább 6 féle növényt és/vagy gyümölcsöt terem az 10 pont,
ac) öntözéséhez
aca) csapadékvizet is használnak az 5 pont,
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Módosította a 18/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2017. október 28-i hatállyal, valamint módosította a 34/2014.
(XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
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Módosította a 34/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
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Módosította a 34/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
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Módosította a 34/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
6
Módosította a 34/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
7
Módosította a 34/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
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Módosította a 34/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
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acb) kizárólag csapadékvizet használnak az 10 pont
ad) vegyszeres növényvédelme esetén permetezési naplóval rendelkeznek az 5 pont,
ae) minőségét tekintve
aea) kevésbé jó minőségű és szép az 5 pont,
aeb) jó minőségű és szép az 10 pont,
af) a növényi hulladék komposztálásra kerül és tápanyag-utánpótlás céljából
újrahasznosítják az 5 pont,
b)9 ha az ingatlan tulajdonos vagy használó
ba) a konyhakertből családja igényeit teljesen ellátja az 5 pont
bb) a konyhakertből családja igényeit teljesen ellátja és piacra is termel az 10 pont,
c)10 ha az ingatlan tulajdonos vagy használó fajta ismerettel rendelkezik az 5 pont,
d)11 ha az ingatlan tulajdonos vagy használó bio-módszerekkel termel (nem alkalmaz
vegyszereket a növényvédelemhez és kizárólag szerves tápanyag utánpótlást biztosít, nem
használ műtrágyát) az 10 pont,
e)12 amennyiben az ingatlanon állattartás valósul meg, az állattartásra vonatkozó
jogszabályokat
az ingatlan tulajdonos vagy használó minden tekintetben betartja, ezen belül
ea) az ingatlanon tartott haszonállatok gondozottak, a számukra szükséges élettér
biztosított az 10 pont,
eb) az alom és az állati ürülék gyűjtése zárt, szigetelt tározóban jogszabályi előírásoknak
megfelelően történik az 5 pont,
f)13 ha az ingatlan tulajdonos vagy használó rágcsálók elleni védekezésről gondoskodik az 5
pont.
(3) Az értékeléskor az elért eredmény az értékelt bírálati szempontokra adható pontszámok
összegének százaléka. A pályázóknál azok a bírálati szempontok kerülnek értékelésre,
amelyek az egyes pályázóknál értelmezhetőek.
(4)14 Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi,
Oktatási, Ifjúsági, Művelődési és Sport Bizottsága három helyszíni ellenőrzés után tesz
javaslatot a Cím adományozására a Képviselő-testületnek.
3. § (1) A Cím elnyerésére a pályázatot a Képviselő-testület hirdeti meg a helyi újságban,
Tiszaföldvár Város honlapján és Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján. A
pályázatot minden év április 1-ig kell meghirdetni.
(2) A pályázni minden év április 30-ig lehet a rendelet melléklete szerinti jelentkezési lapon,
melyen a határidőig jelöltet is lehet ajánlani.
(3)15 A Címet a pontozásos rendszer alapján a Képviselő-testület adományozza. A legtöbb
pontot elnyert pályázók közül az első három ingatlan tulajdonosának vagy használójának
adományozható az elismerő Cím.
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Módosította a 34/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
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Módosította a 34/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
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(4) A Cím adományozásáról a Képviselő-testület minden év szeptember 30-ig dönt.
(5) Azonos pontszám esetén a Képviselő-testület, sorsolással határozza meg a sorrendet.
(6) A pályázatok eredményét évente október 1-ig a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A pályázókról, valamint a Címek adományozásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást
vezet.
(7) A nyertes pályázók írásban kapnak értesítést. A Címek ünnepélyes eredményhirdetésen
kerülnek átadásra a Földünkért Világnap alkalmából minden év október 21-én.
(8)16 A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Művelődési és Sport Bizottság
bejelentés alapján felülvizsgálja és kezdeményezheti a Képviselő-testület felé az
adományozott Cím visszavonását, ha az ingatlan a díjadományozást követően gondozatlanná,
elhanyagolttá, parlagfűvel fertőzötté vált.

Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.
5.§ Hatályát veszti a „Tiszta udvar, gondozott kert” cím alapításáról szóló 28/2011.(XI.29.)
önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2013. február 28.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 18/2017. (X.27.) önkormányzati
rendelettel 2017. október 28-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2017. október 27.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző
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Módosította a 18/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2017. október 28-i hatállyal, valamint módosította a 34/2014.
(XI.21.) önkormányzati rendelet 2014. november 22-i hatállyal.
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Melléklet 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

JELENTKEZÉSI-, JELÖLŐ LAP
„A legszebb konyhakeret cím elnyerésére”

Beküldési cím: Tiszaföldvár Város Önkormányzata, 5430 Tiszaföldvár, BajcsyZs. út 2.
Nevezés időpontja:

Pályázatra jelölő (ajánló) neve, címe:

Pályázó (tulajdonos/használó) neve:

Pályázó címe:

Pályázó telefonszáma:

Pályázó e-mail címe:

A pályázaton „nevezni” kívánt ingatlan rövid leírása:

Dátum:____________________

__________________
aláírás
kistermelő/ajánló
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
„A legszebb konyhakert” cím adományozásáról szóló rendelethez
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan közügy önálló
megoldását, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Magyarország Alaptörvénye (a
továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdése alapján feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére
önkormányzati rendeletet alkothat. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i9 pontja alapján a
helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati
elismerő címeket alapíthat.
Sajnos tény, hogy mára egyre kevesebb az olyan ingatlantulajdonos, aki a saját kertjében
megtermelt zöldségből, gyümölcsből készített ételt tálal a család elé, miközben, ha
visszaforgatjuk két-három évtizeddel az idő kerekét a vidéki emberekre pont ez volt a
jellemző.
Az előttünk álló évben ezért olyan ingatlanokat kívánunk elismerésben részesíteni, ahol a
tulajdonosok a vidék valódi funkcióját felismerve, a saját kertjükben önellátásra rendezkedtek
be.
Ennek a célnak jobban megfelel egy új rendelet megalkotása, amely már címében is kifejezi
azt a célt és szándékot, hogy a gyakorlati hasznot biztosító konyhakertek kerüljenek
értékelésre.
Egy ilyen program elindítása több szempontból is indokolt. Hazánkban még sokan
emlékeznek nagyszüleink konyhakertjére, amikor még szinte bármilyen zöldség megtermett a
ház körül. A kertes házakban elöl virágoskert, hátul pedig un. konyhakert kapott helyett. Azok
a növények, amik nagyobb helyet igényeltek – burgonya, tökfélék, a baromfinak szükséges
kukorica - a legtöbb család esetében kikerült az un. „zártkertbe” a gyümölcsfák közé/mellé. A
vidék ezen arculata azonban az évek során megváltozott. Az elmúlt évtizedekben azt
sugallták a különféle médiumok a lakosság felé, hogy nem éri meg a konyhakerttel foglalkozni, mert drága a vetőmag, a vegyszer, a műtrágya, sokkal olcsóbban meg lehet ezeket
kapni a nagy üzletekben, bajlódni sem kell vele, és sokkal szebb. Igen, lehet, hogy szebb, de –
mint mostanra már kiderült – az eredete sokszor bizonytalan, és a minősége sem olyan, mint
amit otthon magunknak megtermelünk. Mi tudjuk, hogy mikor, mennyit permeteztünk, ha
használunk egyáltalán vegyszert!
A lakosság jelentős része – és ez már a legkisebb, pár utcából álló falura is igaz - a kerteket
fűvel borította le, és csak virágokat gondoz, füvet vág, rosszabb esetben a kert a gaz és az
enyészet martalékává válik. A zöldségeket üzletekből, hiper-, szupermarketekből szerzi be,
melyek tetszetősek és olcsóak ugyan, de eredetük bizonytalan, az egészséges élelmiszerhez
sokszor messze állnak.
Ezen a tendencián lehet ezzel a programmal változtatni, hiszen bárki képes lehet az
önellátásra, és egy kis munkával, odafigyeléssel egészséges zöldségeket tud letenni családja
asztalára. (A megérdemelt, egészséges zöldségért, pedig elég a kert végébe kisétálni, nem kell
bevásárlásra indulni.) „A legszebb konyhakert” c. program tehát ezt hivatott népszerűsíteni a
lakosok körében, illetve akik már ezt művelik, ez által kellő elismerést, odafigyelést
kaphatnak. Mindezek nyomán remélhető, hogy példájukat minél többen követik.
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A program célja ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg a maguk
és családjaik számára a konyhakerti zöldségeket, szemlélet váltás, szemlélet átadás, fejlesztve
ezzel az öngondoskodást, önellátást, feléleszteni a már-már feledésbe merült hagyományos
népi kertkultúrát, visszaadni a vidék régi arculatát, illetve megváltoztatni a helyi közösség
elmúlt évtizedekben kialakult azon szemléletét, hogy lakóházuk, kertjük udvarán kizárólag
csak füvet nyírjanak, a szükséges zöldségeket pedig multinacionális cégektől, bizonytalan
forrásból szerezzék be.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1.§-hoz
A rendelet-tervezet 1.§-a tartalmazza a cím alapításáról szóló rendelkezést, a szakasz további
bekezdései a jelölés módját, az elismerés formáját és az évente maximálisan adományozható
elismerő címek számát határozza meg.
A 2.§-hoz
A rendelet-tervezet 2.§-a rendelkezik a cím adományozásának kötelezően teljesítendő
feltételeiről, a pályázók rangsorolására kialakított pontozásos szempontrendszerről és a
javaslattevő bizottságról.
A 3.§-hoz
A rendelet-tervezet 3.§-a rendelkezik a cím meghirdetésének módjáról és kihirdetésének
határidejéről. A jelentkezés benyújtásának módjáról és határidejéről. A cím odaítélésének
módjáról. A döntés meghozatalának határidejéről. A pontozási rendszernél azonos pontszámot
elért pályázók esetén alkalmazandó szabályról. A cím adományozásának kihirdetéséről és a
nyertes pályázók kihirdetéséről. Az adományozott cím visszavonásának lehetőségéről.
A 4.§-hoz
A 4.§ tartalmazza a rendelet-tervezet hatályba lépésének napját.
Az 5.§-hoz
Az 5.§ tartalmazza a „Tiszta udvar, gondozott kert” cím adományozásáról szóló rendelet
hatályon kívül helyezését.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
Előterjesztés
A lépviselő-testület 2013. február 28-án tartandó soron következő ülésére
„ A legszebb konyhakert” cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékleten előterjesztem „A legszebb konyhakert” cím adományozásáról szóló rendelet
tervezetét. Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011-ben megalkotta a
„Tiszta udvar, gondozott kert” alapításáról szóló rendeletet. A Rendelet előírásainak
megfelelően 2012-ben első alaklommal meghirdetésre került a pályázati felhívás. A pályázati
felhívásra a határidő leteltéig 5 db pályázat érkezett be, melyek mindegyike megfelelt a
Rendeletben előírt minimum követelményeknek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták,
hogy a kevés beérkezett pályázat között is volt olyan pályázó, aki a kertet, mint dísznövény
kertet tartotta fenn.
Megállapítható, hogy egy dísznövényekkel betelepített és kifogástalanul karban tartott
ingatlan nem képes akként funkcionálni, hogy előteremtse egy család mindennapi zöldséggyümölcs szükségletét. A program célja az lenne, hogy olyan ingatlantulajdonosok
részesüljenek elismerésben, akik a portájukon megtermelt zöldségfélékkel és gyümölcsökkel
kielégítik saját szükségleteiket, ráadásul azt példaértékű hozzáállással és precizitással teszik.
Sajnos tény, hogy mára egyre kevesebb az olyan ingatlantulajdonos, aki a saját kertjében
megtermelt zöldségből, gyümölcsből készített ételt tálal a család elé, miközben, ha
visszaforgatjuk két-három évtizeddel az idő kerekét a vidéki emberekre pont ez volt a
jellemző.
Az előttünk álló évben ezért olyan ingatlanokat kívánunk elismerésben részesíteni, ahol a
tulajdonosok a vidék valódi funkcióját felismerve, a saját kertjükben önellátásra rendezkedtek
be.
Ennek a célnak jobban megfelel egy új rendelet megalkotása, amely már címében is kifejezi
azt a célt és szándékot, hogy a gyakorlati hasznot biztosító konyhakertek kerüljenek
értékelésre.
Egy ilyen program elindítása több szempontból is indokolt. Hazánkban még sokan
emlékeznek nagyszüleink konyhakertjére, amikor még szinte bármilyen zöldség megtermett a
ház körül. A kertes házakban elöl virágoskert, hátul pedig un. konyhakert kapott helyett. Azok
a növények, amik nagyobb helyet igényeltek – burgonya, tökfélék, a baromfinak szükséges
kukorica - a legtöbb család esetében kikerült az un. „zártkertbe” a gyümölcsfák közé/mellé. A
vidék ezen arculata azonban az évek során megváltozott. Az elmúlt évtizedekben azt
sugallták a különféle médiumok a lakosság felé, hogy nem éri meg a konyhakerttel foglalkozni, mert drága a vetőmag, a vegyszer, a műtrágya, sokkal olcsóbban meg lehet ezeket
kapni a nagy üzletekben, bajlódni sem kell vele, és sokkal szebb. Igen, lehet, hogy szebb, de –
mint mostanra már kiderült – az eredete sokszor bizonytalan, és a minősége sem olyan, mint
amit otthon magunknak megtermelünk. Mi tudjuk, hogy mikor, mennyit permeteztünk, ha
használunk egyáltalán vegyszert!
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Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete „A legszebb konyhakert”
cím alapításáról

A lakosság jelentős része – és ez már a legkisebb, pár utcából álló falura is igaz - a kerteket
fűvel borította le, és csak virágokat gondoz, füvet vág, rosszabb esetben a kert a gaz és az
enyészet martalékává válik. A zöldségeket üzletekből, hiper-, szupermarketekből szerzi be,
melyek tetszetősek és olcsóak ugyan, de eredetük bizonytalan, az egészséges élelmiszerhez
sokszor messze állnak.
Ezen a tendencián lehet ezzel a programmal változtatni, hiszen bárki képes lehet az
önellátásra, és egy kis munkával, odafigyeléssel egészséges zöldségeket tud letenni családja
asztalára. (A megérdemelt, egészséges zöldségért, pedig elég a kert végébe kisétálni, nem kell
bevásárlásra indulni.) „A legszebb konyhakert” c. program tehát ezt hivatott népszerűsíteni a
lakosok körében, illetve akik már ezt művelik, ez által kellő elismerést, odafigyelést
kaphatnak. Mindezek nyomán remélhető, hogy példájukat minél többen követik.
A program célja ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg a maguk
és családjaik számára a konyhakerti zöldségeket, szemlélet váltás, szemlélet átadás, fejlesztve
ezzel az öngondoskodást, önellátást, feléleszteni a már-már feledésbe merült hagyományos
népi kertkultúrát, visszaadni a vidék régi arculatát, illetve megváltoztatni a helyi közösség
elmúlt évtizedekben kialakult azon szemléletét, hogy lakóházuk, kertjük udvarán kizárólag
csak füvet nyírjanak, a szükséges zöldségeket pedig multinacionális cégektől, bizonytalan
forrásból szerezzék be.
Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelettervezet, valamint annak általános és részletes
indoklása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg és a mellékelt
tartalommal fogadja el.

Tiszaföldvár, 2013. február 19.

Hegedűs István s.k.
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Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete „A legszebb konyhakert”
cím alapításáról
34/2014.(XI.21.)

Általános és részletes indokolás

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 27-i alakuló ülésén
elfogadásra került a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása. Képviselő-testület a Rendeletben
részben új bizottsági struktúrát állított fel. A továbbiaktól eltérő struktúra miatt egyes hatásés feladatkörök delegálása megváltozott. Ennek megfelelően az egyes bizottságok számára
feladat- és hatáskört megállapító rendeletet módosítani szükséges. A bizottságok megváltozott
elnevezései a rendeleten átvezetésre kerültek.
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Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete „A legszebb konyhakert”
cím alapításáról

Előzetes hatásvizsgálat
A tervezett jogszabály módosítások várható következményei, különösen
I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 27-ei alakuló
ülésén módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
12/2013.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet a 28/2014.(X.27.) számú
önkormányzati rendelettel.
A rendeletben részben új bizottsági struktúrát állított fel, melynek alapján a Képviselőtestület állandó bizottságot hozott létre, ezek az alábbiak:
•
•
•
•

Ifjúsági, Művelődési, Sport és Vidékfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.

A rendeletmódosításoknak nincs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, mivel a
bizottságok nevének átvezetése nem érinti a rendeletek érdemi részét.
II. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletmódosításoknak környezeti és egészségügyi következménye nincs.
III. A jogszabály
következményei

megalkotásának

szükségessége,

elmaradásának

várható

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 27-ei alakuló
ülésén módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
12/2013.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet a 28/2014.(X.27.) számú
önkormányzati rendelettel.
A továbbiaktól eltérő struktúra miatt egyes hatás- és feladatkörök delegálása
megváltozott. Ennek megfelelően az egyes bizottságok számára feladat- és hatáskört
megállapító rendeletet módosítani szükséges.
IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendeletmódosítások
- személyi feltétele: rendelkezésre áll,
- tárgyi feltétele: rendelkezésre áll,
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll,
- pénzügyi feltétel: nem igényel pénzügyi feltételeket.
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Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete „A legszebb konyhakert”
cím alapításáról

Tiszaföldvár Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 27-ei alakuló ülésén
módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2013.(IV.29.) számú
önkormányzati rendelet a 28/2014.(X.27.) számú (a továbbiakban: Rendelet) önkormányzati
rendelettel.
A Rendeletben részben új bizottsági struktúrát állított fel, melynek alapján a Képviselőtestület állandó bizottságot hozott létre, ezek az alábbiak:
•
•
•
•

Ifjúsági, Művelődési, Sport és Vidékfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.

A továbbiaktól eltérő struktúra miatt egyes hatás- és feladatkörök delegálása megváltozott.
Ennek megfelelően az egyes bizottságok számára feladat- és hatáskört megállapító rendeletet
módosítani szükséges. A változással az alábbi rendeletek vannak érintve:
1.) Az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló 33/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló 20/2011.(VII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
3.) „A legszebb konyhakert” cím alapításáról szóló 7/2013.(II.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
4.) A Tiszaföldvár Városi szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről
1szóló 15/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet,
5.) „Tiszaföldvár Városért” kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet,
6.) A szociális felsőoktatási ösztöndíjpályázat alapításáról szóló 21/2014.(VII.31.)
önkormányzati rendelet.
Előterjesztésem mellékletét képezik a rendelet tervezetek, és az indokolások.
Tiszaföldvár, 2014. november 12.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete „A legszebb konyhakert”
cím alapításáról

18/2017.(X.27.)
Általános és részletes indokolás

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 29. napján tartott
ülésén módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.30.)
számú önkormányzati rendelet a 12/2017.(IX.27.) számú önkormányzati rendelettel.
A korábbiaktól eltérő bizottsági struktúra miatt egyes hatás- és feladatkörök delegálása
megváltozott. Ennek megfelelően az egyes bizottságok számára feladat- és hatáskört
megállapító rendeleteket módosítani szükséges.
A rendelet módosítás a bizottság nevében bekövetkezett változást vezeti át a szükséges
helyeken, ezt követően a módosító rendelet hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete „A legszebb konyhakert”
cím alapításáról

Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletmódosításnak nincs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, mivel a bizottság
nevének átvezetése nem érinti a rendelet érdemi részét.
2. A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezetnek káros környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Jelen rendelet-tervezettel az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Tiszaföldvár Város Önkormányzata módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
6/2015. (III.30.) számú önkormányzati rendeletet a 12/2017.(IX.27.) számú önkormányzati
rendelettel.
A korábbiaktól eltérő struktúra miatt egyes hatás- és feladatkörök delegálása megváltozott,
ennek megfelelően az egyes bizottságok számára feladat- és hatáskört megállapító
rendeleteket módosítani szükséges.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek jelenleg rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete „A legszebb konyhakert”
cím alapításáról

Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.

ELŐTERJESZTÉS
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 29. napján tartott
ülésén módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.30.)
számú önkormányzati rendelet a 12/2017.(IX.27.) számú (a továbbiakban: Rendelet)
önkormányzati rendelettel.
A Rendelet értelmében a képviselő-testület feladatainak ellátása érdekében 3 állandó
bizottságot működtet. A megváltozott bizottsági struktúra alapján a Képviselő-testület
állandó bizottságai az alábbiak:
•
•
•

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Művelődési és Sport Bizottság,
Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

A korábbiaktól eltérő struktúra miatt egyes hatás- és feladatkörök delegálása megváltozott.
Ennek megfelelően az egyes bizottságok számára feladat- és hatáskört megállapító
rendeleteket módosítani szükséges. A változással az alábbi rendeletek érintettek:
1.) Az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2017.
(III.31.) önkormányzati rendelet,
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló 41/2014.
(XII.19.) önkormányzati rendelet,
3.) „A legszebb konyhakert” cím alapításáról szóló 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet,
4.) A Tiszaföldvár Városi szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről
1szóló 15/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet,
5.) „Tiszaföldvár Városért” kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet,
6.) A szociális felsőoktatási ösztöndíjpályázat alapításáról szóló 21/2014.(VII.31.)
önkormányzati rendelet.
Előterjesztésem mellékletét képezik a rendelet tervezetek, és az indokolások.
Tiszaföldvár, 2017. október 16.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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