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Tárgy: Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló  
6/2008. (V.29.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 

Meghívottak: -

Előterjesztést készítette: 
………………………….
Dr. Takács Nóra
körjegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A képviselőtestület  megalkotta  a  házasságkötés  és  egyéb  családi  események  szolgáltatási 
díjairól  szóló  rendeletét.  Az utóbbi  időben a  házasságkötések  száma országosan,  és  helyi 
viszonylatban  is  csökkenő  tendenciát  mutat.  A  szolgáltatásért  fizetendő  térítési  díj 
megállapítás  továbbra sincs ösztönző hatással  a házasulandókra,  ezért  az  Önkormányzat  a 
díjfizetési  kötelezettséggel  járó  házasságkötési  szolgáltatáshoz  anyagi  támogatást  kíván 
nyújtani, melyhez a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati  rendelet 
módosítása  szükséges.  Az egyszerűbb  és  gyorsabb  ügyintézés  végett  célszerű  lenne  ha  a 
képviselő testület a házasságkötési támogatás hatáskörét átruházná a polgármesterre. Ehhez 
azonban szükséges a hatáskörök átruházásáról szóló rendelet módosítása. 

Kérem a  Képviselő-testületet,  hogy a  rendelet  módosítást  szíveskedjen  megtárgyalni  és  a 
rendelet tervezetet elfogadni.

Lesenceistvánd, 2011. január 26.

   Tóth Csaba
   polgármester



      
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ___/2011. (II.   ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

SZÓLÓ 7/2008. (V.28.) KT RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(tervezet)

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9.§ (3) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  19.  §  (2)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A Képviselő-testület az

a) Az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj 
b) átmeneti segély
c) lakásfenntartási támogatás
d) temetési segély
e) temetési támogatás
f) szülési támogatás
g) közterület használat engedélyezése
h) házasságkötési támogatás

megállapítására vonatkozó hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházza.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő 3. napon 
hatályát veszti.

Lesenceistvánd, 2011. február ...........

Tóth Csaba              Dr. Takács Nóra
polgármester                     körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2011. február ......

Dr. Takács Nóra
körjegyző       


