1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. július 30-án tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy: A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző, Baráth Istvánné ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2011 évben alkotta meg és határozta meg az
anyakönyvvezető részére hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért járó díj összegét. A
rendeletet jogszabályi változás miatt hatályon kívül kellett helyezni és új rendeletet alkotni 2017 évben. E
rendeletben díj fizetése sem az önkormányzat, sem az anyakönyvvezető részére nem került megállapításra. A
környező településeken 10 – 15 ezer, illetve 20 – 25 ezer Ft összegben állapították meg az anyakönyvvezető
díját. Javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy az anyakönyvvezető részére anyakönyvi eseményenként
fizetendő díj összegét a hivatali helyiségben 10.000 Ft-ban, illetve hivatali helyiségen kívül 15.000 Ft-ban
állapítsa meg.
A felmerülő költségek (anyakönyvvezető díja, szociális hozzájárulási adó, útiköltség, terem dekoráció stb.)
ellentételezése céljából javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel összefüggésben a többletszolgáltatás ellentételezéseként 25.000 Ft
díjat állapítson meg.
A javaslat szerint a helyi lakos házasulók a továbbiakban is költségmentességet kapnának.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.
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A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításához
Általános indokolás
Az önkormányzat részére és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj a jelenleg hatályos rendeletben nincs
megállapítva.
Részletes indokolás
1. §
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény többletszolgáltatásért az
önkormányzat részére fizetendő díj mértékét, a díjfizetés módját, a mentesség feltételeit, továbbá az
anyakönyvvezető díjazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
2. §
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről szóló rendelet
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes
hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
A tervezet – jellegéből adódóan – jelentős társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
2. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
3. Egészségi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet módosításának szükségességét a korábbi szabályozás pontosítása, aktualizálása indokolja.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi
feltételt nem igényel.
A rendeletnek nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása, ezért az indokolás közzétételét mellőzni kell.
Káptalantóti, 2019. július 25.
Csom Károlyné
polgármester
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (……...) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
(tervezet)
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.
§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §
A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A., 3/B., 3/C., 3/D. §okkal egészül ki:
„3/A. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel összefüggésben a
többletszolgáltatás ellentételezéseként, ………… Ft díjat kell fizetni. A díj a mindenkor hatályos jogszabályok
szerinti Áfa összegét nem tartalmazza.
3/B. § A díj megfizetése alól mentesülnek az ügyfelek, ha
a) a felek valamelyike helyi lakos,
b) a felek valamelyikének, vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota indokolja
a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli házasságkötés megtartását.
3/C. § (1) A díjat a házassági szándék bejelentésekor kell befizetni az e célra biztosított készpénz átutalási
megbízáson.
(2) A házasságkötés elmaradásakor, a jegyespár a befizetett díj visszatérítésére igényt tarthat, ha a
házasságkötés lemondására, legalább a tervezett időpontot megelőző napon írásban került sor.
„3/D. § Az anyakönyvvezető részére anyakönyvi eseményenként fizetendő díj mértéke hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés lebonyolításakor
a) hivatali helyiségben nettó ………. Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő,
b) hivatali helyiségen kívül nettó ……… Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell
alkalmazni.
Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2019. …………..
Lutár Mária
jegyző
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3. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. július 30-án tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

A 25/2019. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat módosítása
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző, Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
2019. április 25-én döntöttünk Káptalantóti község településfejlesztési koncepciójának és a településrendezési
eszközeinek elkészítésével megbízott vállalkozó személyéről. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28/A. § (1)
bekezdése értelmében „A polgármester a településrendezési eszköz, a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és
a településképi rendelet készítése, illetve módosítása előtt írásban kérelmezheti a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervnél az Étv. 13/A. §-a, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. §
(6) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20)
bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és adatok szolgáltatását.” A Korm. rendelet 28/A. §
(2) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy mellékelni kell az önkormányzat településrendezési eszköz, koncepció,
stratégia, kézikönyv és településképi rendelet készítésére, illetve módosítására irányuló döntését.
A képviselő- testületi határozatunkat a fentiek alapján ki kell egészíteni a településfejlesztési koncepció és a
településrendezési eszközök elkészítésének döntésével.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2019. (VII. ….) Képviselő-testületi határozat
1.) Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a
25/2019. (IV. 25.) számú határozatát az alábbi 1. ponttal egészíti ki:

„1.) Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Káptalantóti településfejlesztési koncepciójának
és a településrendezési eszközeinek elkészítését határozza
el.”
2.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő- testülete
25/2019. (IV. 25.) számú határozatának 1-3. pontjai, változatlan
tartalommal 2-4. pontra módosulnak.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Káptalantóti, 2019. július 12.
Csom Károlyné
polgármester

4. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. július 30. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Döntés 0322 helyrajzi számú ingatlan értékesítésről
Csom Károlyné polgármester
Lutár Mária jegyző, Szalay-Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
Dina Karsai azzal a kéréssel fordult Káptalantóti Község Önkormányzatához, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő 0322 helyrajzi számú, 1817 m2 nagyságú szőlő területet meg kívánja vásárolni. Az
ingatlan a vagyonrendelet szerint üzleti vagyonként van nyilvántartva.
Amennyiben az eladás mellett dönt a Képviselő-testület, a vételár meghatározása céljából az ingatlan
értékbecslését ingatlanforgalmi szakértővel el kell végeztetni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2019. (VII. …..) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Káptalantóti 0322 helyrajzi számú, 1817 m2 területű szőlő
megnevezésű ingatlant értékesítésre kijelöli / nem jelöli ki.
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan értékbecslését
ingatlanforgalmi szakértőtől rendelje meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Káptalantóti, 2019. július 26.
Csom Károlyné
polgármester

6. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. július 30-i nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Falugondnok bérének felülvizsgálata
Csom Károlyné polgármester
Lutár Mária jegyző, Szente Miklósné ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos
bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019.
évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján 1 150 000 forint,
azaz egymillió-százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít melyet az
önkormányzat az általa fenntartott falugondnoki szolgálat működtetése érdekében használhat
fel.
A 2019. évi költségvetés tárgyalásakor már szóba került a falugondnok bérének felülvizsgálata.
A fenti többlet támogatás lehetőséget és fedezetet biztosít a falugondnok garantált
bérminimumon felüli munkabér megállapítására.
Fentiek figyelembevételével javaslom a falugondnok bérének havi 40.000 Ft-tal, határozatlan
időre történő emelését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és dönteni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

.……/2019. ( ) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2019. július 1. napjától a falugondnok bérét
40.000 Ft-tal határozatlan időre megemeli.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a
közalkalmazotti szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Csom Károlyné polgármester
Határidő: folyamatos
Káptalantóti, 2019. július 23.

Csom Károlyné
polgármester
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