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E l ő t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. februári ülésére

Tárgy:  önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti tárgyban rendelet alkotására felhatalmazó jogszabályok rendelkezéseiről, a jogszabály-
szerkesztéséről a rendelet-tervezethez csatolt, általam elkészített indokolás részletekbe-menő tájékoztatást
nyújt, ezért azt nem ismételem meg, viszont a képviselő-testület döntését megkönnyítendő néhány adatot
adok  közre,  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  17.  §-a  szerinti általam elvégzett
hatásvizsgálatról az alábbiak szerint:
településünk illetékességi területén 2005. évtől 2010. évig nyilvántartott

2006. évben            2  anyakönyvi eseménynél,
  2007. évben            5  anyakönyvi eseménynél,

              2008. évben            4  anyakönyvi eseménynél,
  2009. évben            7  anyakönyvi eseménynél,
  2010. évben            3  anyakönyvi eseménynél

házasságkötési szertartásnál közreműködött a helyi anyakönyvvezető, általában a hivatal dísztermében
tartott szertartáson. Eddig költségmentes volt a szertartás akár a hivatal dísztermében, akár azon kívül (a
házasuló felek kérésének megfelelő helyszínen) történt, tehát minden járulékos költséget a hivatal viselt,
úgy mint anyakönyvi kivonat, emléklap, anyakönyvi eseményhez szükséges kellékek, vállszalag, anyakönyv
hímzett borítója, speciális toll, gyertyatartó, tálcák, dísztárgyak, pezsgős kristálypoharak, kristályvázák,
szőnyeg, anyakönyves díszasztal, a pezsgő hűtéséhez hűtőszekrény, hangszalag lejátszására alkalmas
készülék, CD, hangszalag, stb. beszerzése, pótlása önkormányzati költségvetés anyagi forrásából történik, így az
adott évi költségvetést terhelő tétel, akárcsak az anyakönyvvezető számára általam Közszolgálati
Szabályzatba foglaltan elrendelt rendkívüli munkavégzés keretében végzett szertartáson való
közreműködéséért a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben biztosított választási lehetősége szerinti
szabadidő egésze, vagy része kivétele helyett, annak pénzbeli megváltása és ünnepi formaruha biztosítása is.
A fenti számadatok megítélésem szerint nem indokolják a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn belüli, ill.
munkaidőn túli (a rendeletben írt időintervallumon belüli) tehát a házasságkötő teremben szombaton tartott
házasságkötésekért díj felszámítása jogalapját, mivel a házasulók zöme Csanyteleki lakosú, adófizető
állampolgár.
A rendelet alkotására felhatalmazó központi jogszabályban foglaltak alapján véleményem szerint viszont
már  van jogalapja a közreműködői díj felszámolásának, mert az egyrészt többletköltséggel, másrészt többlet munkaidővel
jár, nem véletlen, hogy a jogalkotó többletszolgáltatás ellentételezése mértékének megállapítására ad lehetőséget a
képviselő-testület, mint jogalkotó számára.
Az eljárási szabályoknál figyelembe vettem (mint gyakorló anyakönyvvezető) a házasuló felek eddigi
igényeit, a felmerült költségeket és a kettő összevetéséből arra a következtetésre jutattam, hogy
szertartásonkénti 10.000.- forint közreműködési díjtétel arányos és nem jelent olyan anyagi terhelést a
házasulók számára, amely miatt más településen jelentenék be házasságkötési szándékukat, ugyanakkor a
szertartást bonyolító anyakönyvvezető számára a rendkívüli munkavégzéséért kifizetett szabadidő
megváltása és a formaruha biztosítása (optimális esetben) a többletszolgáltatások megrendelésével
kiegyenlítheti egymást, tehát nem növeli, hanem csökkentheti az önkormányzati költségvetés összegét.

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 29/2009. (XII. 18.)
önkormányzati rendelete  56. §  (1) bekezdés c) pontjában számomra rendeletalkotás kezdeményezésére
biztosított jogommal élve indítványozom tárgyi előterjesztés, a rendelet-tervezet és ahhoz csatolt indokolás
megvitatását, változtatás nélküli elfogadását és a rendelet megalkotását.

C s a n y t e l e k, 2011. február 17.
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