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K6sztilt: Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilet6nek 2017. jirlius 28. napj6n
megtartott iil6s6rol.

Jelen vannak: Siraky Attila
Lord Eszter
Bal6s Istviin Andr5s
B6nyey Zsolt
C servo lgyi Zoltin Barnab6s

polgiirmester
alpolgiirmester
kdpviselo
kdpviselo
kdpviselo

Tan6cskoz6si joggal rdszt vesz: dr. Turza Csaba lozsef jegyzo
Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Siraklz Attila polgSrmester koszontotte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki megjelent, a testiilet hatirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghfv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyet6rtenek-e, van-ejavaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re.
A k6pviselo-testtilet egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

Javaslat a teleptil6sfejlesadssel, telepiil6srendez6ssel
osszefi.iggo partners6gi egyeztet6s helyi szab6lyair6l
megalkotSs6ra
Eloterjeszto: S iraky Attila polg6rmester

6s teleptil6sk6p-drvdnyesit6ssel
sz6l6 onkorm6nyzati rendelet

2. Javaslat a hivatali helyis6gen kivtili 6s a hivatali munkaidon kiviil tort6no h5zass6gk<it6s

engedelyezes6nek szab6lyai161 6s d{jai16l sz6l6 rendelettervezet elfogad6srlra

Eloterj esao : Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti alj egyzo

3. Javaslat a TOP-5.3.1-16 ,, Helyi identit5s 6s koh6zi6 erosit6se " cimti pilyilzatban val6
16szv6telre
E loterj eszto: Siraky Attila polg6rmester

4. Javaslat Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata Helyi Es6lyegyenlos6gi Programj6nak

feliilvizs96lat5ra
EloterjesztS: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

5. Egyebek

l. Napirend

Javaslat a teleptil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s teleptil6sk6p-6rv6nyesit6ssel osszefii996

partners6gi egyeztetes helyi szab6lyair6l sz6l6 onkorm5nyzati rendelet megalkot6s6ra

E,loterj eszto: S iraky Atti la polg6rmester

Sirak), Attila polgSrmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztdst ( 1. szimri
mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhalta. Jogszab5ly irja elo, hogy

minden telepiil6snek el kell k6szitenie Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyv6t. Ehhez kapcsol6d6an meg

kell alkotnia a tetepiil6sfejleszt6ssel, teleptil6srendez6ssel 6s telepiil6sk6p-6rv6nyesit6ssel

tisszeftigg6 partners6gi egyeztet6s helyi szabdlyair6l sz6l6 rendelet6t is. A napirendi ponthoz nem

volt egy6b hozzftfizni val6ja.
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K6rte a k6pvi sel ok 6szrev6tel ei t hozzfiszolfrsait a nap i rend i ponthoz.

A k6pvisel6-testtilet reszerol 6szrev6tel, hozzfiszolils nem hangzott el.

A k6pvisel6-testiilet - 5 igen szavazattal - az alitbbi rendeletet alkotta

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorminvzata l6-testiilet6nek
5/2017. (VII.28.) tinkorminyzati rendelete
a telepiil6sfejleszt6ssel, telepii16srendez6ssel 6s telepiil6sk6p-6rv6nyesit6ssel
tisszefiigg6 partners6gi egyeztet6s helyi szabilyair6l

A rendelet a jegyzokonyv lla. szSmi mell6klete

2. Napirend

Javaslat a hivatali helyisdgen kivtili 6s a hivatali munkaid6n kivtil tort6no h6zass6gkot6s

enged6lyez6s6nek szab6lyai16l 6s dijai16l sz616 rendelettervezet elfogad6s6ra
Eloterj e szto : N agy ne Kaszal a Kata I i n K itti alj e gyzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st
(2. szirml,Il mell6klet) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm5nyozhatta. A N6gr6d Megyei
KormSnyhivatal Torv6nyess6gi Feltgyeleti Foosa6lya torv6nyess6gifelhiv6ssal elt az onkorm6nyzat
hatSlyban l6vo Anyakonyvi rendelet6vel kapcsolatban, mivel az nem felelt meg a hat6lyos
jogszabrilyoknak. A fell-riv6snak eleget tdve az dnkorm6nyzat megalkotta tij rendelet-tervezetdt melyet
a k6pviselo-testiiletnek el kell fogadnia.

K6rle a k6pvi sel6k 6szrev6telei t, hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselS-testtilet rdszerol 6szrev6tel, hozz|sz6lis nem hangzott el.

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazaltal - az alihbi rendeletet alkotta:

Cserh{tszentiv:in Ktizs6s 6nkormfnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
612fU . ryII.28.) tinkormdnyzati rendelete
a hivatali helyis6gen kivtli 6s a hivatali munkaid6n kivtil ttirt6n6
hr{zassf gktit6s enged6lyez6s6nek szabdlyair6l 6s dij airt6l.

A rendelet a jegyzokonyv 2la. szitmt mell6klete

3. Napirend

Javaslat a TOP-5.3.1-16 ,, Helyi identit6s 6s koh6zi6 erosit6se " cimti piiybzatban va16 r6szv6telre
Eloterjeszt6: Siraky Attila pol g6rmester

Sirak), Attila polg6rmester thjekoztatta a k6pviseloket, hogy megjelent a TOP-5.3.1-16 k6dsz6m[,
,,Helyi identit6s 6s koh6zi6 er6sit6se" cimri piiyhzati felhiviis, melyben S6sharty6n
Onkorm6nyzatinak vezet6s6vel ldtrejovo konzorciumi tagk6nt resz vehet az onkorm6nyzat.
Eszkozokre 6s rendezv6nyekre lehet pLlyhzni a konzorciumban r6szt vevo onkorm6nyzatoknak. Most
arr6l kell dcjnteni a k6pviselo-testtiletnek, hogy konzorciumi partnerk6nt rdszt kiv6nnak venni a
pilyAzatban.

A kdpviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjesrtlsdvel,6s egyhangrilag - 5 igen
szav azattal - az alibbi hattr ozatot hozta'.
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Cserhdtszentivrin Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
59 12017 .(Yll.2&.l szimi hatfirozata
a TOP-53. I - I 6 k6dszim t pily ilzattal kapcsolatban

1. Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testi.ilete nyilatkozik, hogy a
TOP-5.3.1-16 k6dsz6m[, ,,Helyi identit6s 6s koh6zi6 erosit6se" cfmii felhfv6sra
beny[tjtani k(v6nt piiyizatban a S6shartydn Kozs6g Onkormrlnyzatdnak vezetdsdvel
l6trejovS konzorcium tagjak6nt, konzorciumi partnerk6nt r6szt kiv6n venni. A
kdpviselo-testtilet nyilatkozik tov6bbri, hogy a piiyivatban foglalt kritelezetts6geket
ismeri es a piiyizat tiimogat6sa esetdn v6llalja.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

2. Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete felk6ri a
polg6rnresterl, hogy a dontdsrol a konzorcium vezetolet tovribbri a projekt szakmai
v ezetiSjet a hatdrozat megkiild6sdvel 6rtesftse.

Hat6rido: 2017. augusztus 18.

Felelos: SirakyAttilapolg6rmester

4. Napirend

Javaslat CserhStszentivSn Kozs6g 0nkorm6nyzata Helyi Es6lyegyenlos6gi Programj6nak
feltilvizsgSlat6ra
Eloterjeszto: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo tijekoztatta a kdpviselo-testiiletet, hogy CserhStszentiv6n

telepiil6s a Helyi Es6lyegyenlos6gi Prograrnj6nak feltilvizsg6lata 2017 jirlius 27-en viit eseddkess6.

Javasolta, hogy tarts6k tov6bbra is hat6lyban a 2013. jflius 25. napjin a2812013.(VII.25.) sz6mri

hatdrozattal elfogadott Helyi Esdlyegyenlos6gi Programjukat, hiszen azabban foglaltak a mai napig is

aktu6lisak.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek az aljegyzo asszony 6ltal elmondottakkal, 6s egyhangrilag - 3

igen szavazattal - az al6bbi hatirozatothozta:

Cserh6tszentiv6n Ktizs6s Onkorminvzata K6Dvisel6-testiilet6nek
60 I 20 17 .(YlI.Z8.l szhmfi hathr ozata
A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program hatilyban tartisival kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormanyzata Kdpvisel6-testtilete a 2013. jrllius 25.

napjSn a 2812013.(VII.25.) sz6mi hatirozattal elfogadott Helyi Es6lyegyenlos6gi

Programot Sttekintette, melynek eredm6nyek6ppen fgy dontott, hogy annak

feliilvizsg6lat6t nem tartja sztiks6gesnek, azt a tovilbbiakban is 2017. jfilius 25.-i

hat6llyal helyben hagYja.

Cserh6tszentiv6n Kozs6g 6nkorm6nyzata K6pviselo-testiilete felhatalmazta a

polgSrmestert a tov6bbi sziiks6ges int6zked6sek megtdtel6vel.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Siraky Attila polg5rmester
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5. Napirend

Egyebek

Siraky Attila ools6nlester 6koztatta a k6pviselo-testiilet tagjait, hogy a Magyar Telekom Nyrt
ism6t megkereste ot, hogy a 20413 hrsz-fi ingatlanra adja meg hozz|jirullst k6belfektet6s miatti
bont6shoz, illetve m6roszekr6ny elhelyez6s6hez. Javasolta,hatarozattal t6mogassiik a k6relmet.

A k6pvisel6-testiilet egyhangilag - 5 igen szavazattal - az ali$bi hat6rozatot hozta:

Cserhf tszentivin Ktizs6g 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
61 12017 .(Y 11.28.\ szfmfi hatfrozata.
tulajdonosi hozzhjirilits m15r6szekr6ny elhelyez6s6re, ftildkibel fektet6s6re

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6

testtilet napirendre tiizte 6s megtSrgyalta a Magyar Telekom Nyrt ( 1013 Budapest,

Krisztina krt.55. ) k6relm6t 6s [gy hatSrozott, hogy hozzbj6rul a Cserh6tszentiv5n
20413 hrsz-t ingatlanon tortdno k6belfektetds miatti bont6shoz, illetve m6r6szekr6ny
elhelyez6shez azzal a felt6tellel, hogy a munka elv6g6s6t kovet6en a kivitelezo az

6rintett teriileteket eredeti iillapotSnak megfeleloen helyre6ll(tja, mely helyre6llit6s6rt a

hat6lyos j ogszab6lyoknak megfeleloen garanciiit v5l lal.

A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az 6rintetteket tSj6koztassa a

k6pviselo-testtilet ddnt6s6rol 6s a tov6bbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

TObb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megk<iszonte az
aktfv r6szv6telt, s az i.il6st bezSrta.

kmf.
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Cserh6tszentiviin Kozs69 Onkormdnvzata
3096_Cserlrritszen utca I.
Telefon (32) 382-056
Fax (32) 382-026
e-ma i I :csivan.korj egyzoseg@gmai l.com.

Magyarorsziry helyi cinkorm6nyzatairol szolo 2011. 6vi clxxxx. tcirv6ny 45. g-6banfoglaltak alapjln cserhiitszentivan Kozsdg o"r.or-a"y)ataKepviselo-testtiletdnek rendkivtiliiilds6t

a Mitraszllosi Kcjzcis onkormrlny zati Hivatal cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek tandcskoz6 termdbecisszehivom (3066 Cserhitszentivdn, Kossuth utca l. ).

Napirendi iavaslat:

Meghiv6

1' Javaslat a teleptildsfejlesztdssel, telepril6srendezdssel 6s teleptil6sk6p-6rvdnyesit6ssel
dsszeftggo partnersdgi egyeztet6s helyi szab alyair6l sz6l6 <inko rmlnyzati rendelet
megalkotiis6ra
Eloterjeszto : Siraky Attila polg6rmester

2- Javaslat a hivatali helyisdgen kfvtili 6s a hivatali munkaid6n kiviil tort6no
h6zass6gkcit6s engeddlyez6sdnek szab6lyair6l 6s dijair6l szolo rendelettervezet
elfogad6siira
El Sterj e szto : N agy ne Kaszala Katalin Kitti alj egyzo

3. Javaslat a TOP-5.3.1-76 ,, Helyi identit6s ds kohdzi6 erosit6se " cimri piiydzatban
val6 r6szv6telre
EloterjesztS: Siraky Attila polg6rmester

4. Javaslat Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Helyi Esdlyegyenlos6gi
Pro gramj 6nak fe liilviz s gfllattr a
ElSterjeszt6: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

5. Egyebek

Megj elen6s6re, aktiv kozremtikod6s6re felt6tlen sz6mitok.

Ecd.b nff

MTdW
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Cserh6tszentiv6n, 2017 .jflius 26.
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JELENLETI IV

Cserhitszentivfn Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. jrilius 28. napjin megtartott iil6s6re

Siraky Attila

Lord Eszter

Bal6s Istv6n Andrils

Bdnyey Zsolt

C serv<il gyi Zoltin Barnab6s

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pviselo

k6pviselo

k6pviselo

en*---

i.iJ..,,..1-t

Tan6cskoz6si joggal r6sa vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A lakoss6g r6szdrol megielent:

u-,I



cserh6tszentivdn Ktizsdg Onkormiinyzata K6pvisel<i-testiilete az Alapti)rveny 32.cikk (2) bekezd6sdnekels6 fordulatiiban kapott fetlalalyazN alapjrin, I vugyu.o..rag'I'rayi rinkormdnyzatair6r sz6ro 20rr. eviclxxxlx' tdrvdny 23' $ (5).bekezdds 5. ptndriban ilgl'tutireft.feladatkdrdben eljiirva - frgyeremmel atelepiil6sfejlesztdsi koncep.i6.6l, az intigrdli. telepuresre;ie.*ri ,trrtegirir6l ds a telepiil6srendez6sieszkdzcikrol' valamint egyes teleplildsrendJzdsi saj6tos;ogirter;;nyekrol sz6l6 314/;012(xl. g.) Korm.rendelet 29. g-riban foglaltakra is - a krivetkez6ket rendeli el:

l. A rendelet hatr{lya

l' S E rendelet hatdlya cserh6tszentiv6n telepiildsfejlesz6si koncepci6jrinak, integriilt telepiil6sfejleszt.sistrat6giSjdnak, teleptildsrendezdsi eszkcizeinek,^telepiildskepi 
"."rr"ti r.erittinyienek es telepiil.sk.pirendeletdnek kdszitdse, m6dosftiisa soriin a 3. $ szerinti purtn"."t.e, valamint a partners6gi egyezet6sszabiiyairaterjed ki.

2' $ cserhdtszentivSn teleptil6sfejleszdsi. 
. 
koncepci6jiinak (a tovdbbiakban: koncepci6), integriiltteleptil6sfejlesztdsi strat6gi6jrinak (a tovribbiakban: strat6jia;, teleitildsrendezdsi eszk6zeinek, teleptil6skdpiarculati kdzikrinyvdnek 6s telepiildsk6pi rendeletdnJt 

"uugy 
azok m6dosit6s6nak a lakossiiggal,drdekkdpviseleti, civil 6s gazdiilko d6 szervezetekkel, valliisi I'tiz<issdgekkel tdrtdno vdlem6nyezet6se atelepiildsfejlesztdsi koncepci616l, az inregr6lt teleptildsfejlesa6si stratdgirir6l 6s a telepiildsrendez6si

eszkcizcikr6l, valamint egyes teleptildsrendezdsi sajritos jogintdzmdnyekr6l sz6l6 31412012. (xl.g.) Korm.rendelet (a tovrlbbiakban: Korm. rendelet) 6s jelen ienaeLt6en meghatiirozott szabdlyok szerint t6rt6nik.

2. A partnerek meghatr{ rozilsa

I na.u*t' *LLU'W

a telepii l6sfejleszt6ssel, telepii l6srendez6ssel 6s telepiil6s k6p-6rv6nyesit6ssel tisszefti 996 partners6gi
egyeztet6s helyi sza b6lyai16l

3' $ A partnersdgi egyeztetdsben az alSbbi termdszetes szem6lyek, jogi szemdlyek 6s jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkezo szervezetek (a tovdbbiakban: partnerek) vehetnek r6szt:

a) a telepiil6s kozigazgatisi tertilet6n ingatlannal rendelkezni jogosult termdszetes vagy jogi szemdly
vagy j ogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szervezet,

b) a cserh6tszentiviini sz6khellyel, telephellyel rendelkez6 gazditlkod6 szervezet,
c) a cserh6tszetiviini sz6khellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a kdmyezet vddelmdnek iiltal6nos szabitlyairol sz6l6 1995.6vi LIII. torvdny 98. $ (2) bekezd6s c)

pontja alapjdn a telepiil6srendez6si eszkcizcik vdlemdnyezlsi elj6r6s6ba - a partners6gi egyeaetdi
megkezddse el6tt legalibb 30 napn6l koriibban - a polgSrmesterndl friisban bejelentkez6 egydb szervezet.

3. A partnerek tij6koztatrlsrlnak m6dja 6s eszktizei

4. $ (1) Koncepciri vagy strat6gia k6szit6se eset6n a partnerek titjekoztatisa - a Korm. rendelet szerinti
elozetes ds munkakozitdjekoztato keretdben -

a) koZertileten elhelyezett cinkorm6nyzati hirdetofeltileten,
b) a www.cseihatszentivan.hu honlap on kozzdtett hirdetm6ny ftjrln, tovribb6
d) lakoss6gi f6rum keret6n beltil sz6ban trjrt6nik.

(2) A koncepci6 6s a strat6gia m6dositrisa esetdn a partnerek tt$lkoztatdsa az elk6sziilt tervezetrol - a
Korm. rendelet szerinti munkakcizi tillkoztato keret6ben - a www.cserhatszentivan.hu honlapon kdzzetett
hirdetm6ny fitj 5n t<irtdnik.

5. g Telepiil6sk6pi arculati k6ziktinp (a tovribbiakban: kdzikrinlv), telepiil6sk6pi rendelet k6szit6se

vagy m6dositrlsa eset6n a partnerek tijeko^atdsa - a Korm. rendelet szerinti elozetes 6s munkakozi
trljdkoaato keret6ben -

a) kozteriileten elhelyezett onkorm6nyzati hirdet6feliileten,
b) a wwwi cserhatszentiv5n.hu honlapon kozzdtett hirdetm6ny ritj6n, tovrlbbri
c) lakoss6gi f6rum keretdn beliil sz6ban tdrtdnik.

6. S (1) Telepiil6srendez6si eszktiztik teljes eljdrdsban tortdno k6szit6se, m6dosft6sa eset6n a partnerek

ttillkoztatdsa- a Korm. rendelet szerinti el6zetes 6s munkakozitSjekoztat6 keretdben -
a) kdztertileten elhelyezett 6nkorm6nyzati hirdetofeliileten,
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b)awww.cserhatszentivan.huhonlaponklzzltelthirdetm6nyirtj5n,tov5bb6

"j 
fuf.otta*i fOrum keret6n beltil sz6ban tort6nik'

(2)Telepiil6srendez6sieszktiztikegyszeriisitetteljSrfsbantortdnok6szit6se'm6dosit6saeset6na
partnerek titjekoztattsiaz elk6szi.irt tervezetrol - a Korm] rendelet szerinti munkakcizi tfrj'koztato keret6ben

a) koztertileten elhelyezett onkorm6nyzati hirdetofeliileten'

b) a www.cr..t]utrrlntluan.hu honlapon kcizzdtett hirdetm6ny ritj6n, tov6bb6

"j 
tatossagi f6rum keret6n beliil sz6ban torl6nik'

(3) Telepiil6srendez6si eszktiztik ,a.gv"ia.". .i;a.e.urn tort6no kdszitdse, m6dosit6sa esetdn - a (4)

bekezd6s szerinti eset kiv6tel6vel, - a partnerek tttjlkoztatLsa az erkdsz.rrt tervezetr6l, - a Korm. rendelet

szerinti munkakozi tiriekoaat6 keret6ben -
a) k<iztertileten elhelyezett cinkorm6nyzati hirdetofeliileten'

b)awww.cs",t,ut,,.ntiuun.huhonlaponklzzltetthirdetmdnyftj6n,tov6bb6
cj takossagi f6rum keret6n beltil sz6ban trirtdnik'

(4) Telepiil6srendez6si eszktiz k6szit6s6nek vagy m6dosittis6nak t6rgyal6sos eli6r6sa sor6n' a

KormSny riltal rendeletben kihird"tett veszotyhe$iet-esetf1, az drintett teleptildsen a veszdlyhelyzet

kcivetkezm6nyeinek a felsz6mol6sa vagy 
" 

t"rauii, kozvetlentil fenyegeto veszllyhelyzet megel6z6se miatt

indokolt, a partnerek tf\6koztat6sa - a'K6,IZ"tt tervezetrol.. - u kott' rendelet szerinti munkakdzi

tt\6koztatokeret6uen,-- u im*."..rt-,atszentivan.hu honlapon kozzeletthirdetmeny titjSn t6rt6nik'

(5) Telepiil6srendez6si eizktiztik 6llami f66pit6szi .tla.a,Uun torl6no k6szit6se' m6dosit5sa eset6n a

partnerek ti\ekoztalitsaaz elk6szi-ilt tervezetrol - u Kor*. rendelet szerinti munkakozi tttj€koztato keretdben

:;'G c Jerh atszenti van.hu h o n I apon kozzetell hi rdetm6ny f d 6n tort6n i k'

7. $(1)Ahirdetm6nynek_el6zetestSjlkoztat(leset6n-tartalmazniakell:
a) a Korm. rendelet 37. g (3) bekezdds6ben foglaltakkal osszhangban az d,rintelllllamigazgatdsi

s zervek sz{tm 6t a titj 6ko zltatisra b o c s 6j tott d o ku m e ntu m ot'

b) a partnerek 6szrlv6teleinek benyitjt6sSra nyitva rill6 hat6rid6t 6s

c) a postacimet vagy elektronikus lev6lcimet, ahova az dszrev6tel megktildheto'

(2) A irir;etm6nynek - munkaktizi tfj6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:

a) az erinteti 1llamigazgat6si szervek szftmira ti\lkoztatdsra bocsiijtott dokumentumokat,

tirgyal6sos 6s 5llami fdepiteszi elj6r5s eset6n, legal5bb a tervezet osszefoglal6 leirhsifi ds az

elk6sztilt j 6v5hagyand6 munkar6szeket,

b) a partnerek dszrevdteleinek benyrijt6siira nyitva 6ll6 hat6rid6t 6s

cj a postacfmet vagy elektronikus levdlcimet, ahova az 6szrev6tel megkiildhet6.

8. AI f6rum osszehivds5ra 6s
cinkormiinyzati rendelet6ben foglalt

szab 6ly ozits az ir itny ado.

4. A javaslatok, v6lem6nyek dokumentrl16sf nak, elfogadfs6nak 6s nyilvSntartfs6nak m6dja

9. $ (1) A parlnerek a lakossdgi f6rumon sz6ban 6szrev6telt tehetnek, amelyetjegyz6konyvbe kell foglalni.
A lakoss6gi f6rumot kovetS 8/15 napon beliil, valamint lakoss6gi f6rum hiriny5ban a hirdetm6ny

kozzdtetellt szitmitott 8 napon beliil a partnerek irSso s d szrev6tel eket tehetnek az alilbbi m 6dokon
CI Cserh6tszentiv6n 6nkorm5nvzat6nakkozs69

tort6nS
cim6re

vagymegktilddssel,
b) elektronikus lev6lben a hirdetm6nyben meghatitrozotl e-mail cimre tort6no megktild6ssel,
amennyiben a hirdetm6ny 1ly et tartalmaz.

(2) Ad a partnert, aki az (1) bekezd6s szerint krjzdtett hatdridon beltil v6lem6nyt nem nyilv6nitott,
javaslatot nem tett, a hatdrido letelt6t kcivetoen hozztlSrulo partnernek kell tekinteni, az egyeztet6si tovribbi
szakaszaib an 6 s e I fo gad 6s i szakaszb an e gy ariint.

(3) T6rgyal6sos elj5rSsban, az egyezet6 t6rgyalis vonatkoz5sdban az eljrirrlsban 6rintett parlnernek az
egyeztet5 tdrgyaliist megeloz6 partnersdgi egyeztetdsben jogszabrilyon alapul6 ellenv6lemdnyt tett partneft
kell tekinteni.

(4) Az (l) bekezdds szerint bedrkezett vdlem6nyek tisztitzdsa drdekdben a polgSrmester a v6lem6nyez6
partnerrel meghiviisos egyezteto tSrgyal6s keret6ben tovSbbi egyeZet6st kezdem6nyezhet, amelyrol
jegyz6konyvet kell kdszfteni.

(5) Azt a partnert, aki a partnersdgi egyeztetds sor6n hatiiridon beliil v6lemdnyt nem adott, vagy adott,
de a (4) bekezd6s szerinti meghivSsos egyezteto t6rgyal6son a meghiv6s ellen6re nem vett r6szt, kifog6st
nem emel6 paftnernek kell tekinteni, az egyeztetds tovdbbi szakaszaiban 6s elfogadSsi szakaszban egyariint.
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(6) A bedrkezett javaslatokat, vdlemdnyeket a fo6pftdsz az (l) bekezddsben megielolt hatrirido eltelt6t
k6vet6en tovribbitja az arculati kdzikonyv, telepi.ildskdpi rendelet, fejleszt6si dokumentum vagy a
tel epii I dsrend ezdsi eszkoz kdszit6s6vel megb izott tervezonek.

(1) A tervezo a vdlerndnyekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai vdlem6ny6t - a tervezdsi
szerzoddsben meg6llapitott hatSridoben - megktildi az rinkorm6nyzat rdszere, a Polg6nnesternek cimezve.

(8) A szakmaijavaslatok alapjdn a f6dpitdsz a v6lem6nyek, javaslatok elfogadiisiira, el nem fogad6s
esetd n i n d oko I iisiira vonatkoz6 d 6 nt6 s-te rve zetet keszit.

f0. $ (l) A be6rkezett v6lemdnyek, javaslatok elfogad6siir6l vagy el nem fogad6srir6l, az el nem fogadiis
indokolSs6r6l - a (2) bekezddsben foglalt kivdtellel - a k6pviselo-testtilet dont.

(2) Telepiil6srendez6si eszkdz t6rgyal6sos vagy iillami f66piteszi eljdriisban tdrtdn6 lefolytat6sa esetdn
a bedrkezett partneri v6lem6nyek, javaslatok elfogadrisdr6l vagy el nem fogadiis6r6l, az el nem fogadds
indokol5s6r6l a Polgiirmester dcint.

(3) Minden a partners6gi egyeaet6ssel kapcsolatos Korm. rendeletben ds jelen rendeletben nem
szabiiyozolt k6rddsben a Polgiirmester dcint, a vonatkoz6 eljdr6si szab6lyok megtartiisa mellett.

11. $ (l) A jelen rendeletben foglaltak szerint bedrkezett vdlem6nyeket, javaslatokat a fodpftdszatdrgy 6,s

az eljdr 6si szakasz rcigzitd sdve l, a bedrkezds sorren dj 6ben ny i I v6ntartj a.
(2) Az (l) bekezd6s szerintinyilvilntartiis legal6bb azalibbiakattartalmazza:

a) a v6lemdnyezo, javaslattevo nevdt, toviibbri Iakhely6t, sz6khelydt, vagy telephely6t,
b) a v6lem6ny bedrkez6s6nek idopontj6t,
b) a v6lem6ny, javaslat rdvid tartalm6t,
c) a v6lem6nyezdsi szakaszlezdr6,vagy a 10. S (2) bekezd6s szerinti ddnt6st kovetoen a
v6lemdnyt, javaslatot elfogad6, vagy elutasft6 k6pviselo-testiileti hatirozat szilmtfi, illetve a
Polg6rmester dcint6s6t.

(3) Az (l) bekezd6s szerinti dokumentumokat a krizfeladatot ell6t6 szervek iratkezel6sdre vonatkoz6
szab6lyok szerint, az ott meghatirozotl hat6ridoig kell 6rizni.

5. Az elfogadott koncepci6, strat6gia, k6ziktinyv, telepiil6sk6pi rendelet 6s telepiil6sfejleszt6si eszk1z
nyilvrinossrlgrit biztosftr5 int6zked6sek

12. S A Polgiirmester - a feladatkcir szerint illet6kes szervezeti egys6gek ritj6n - gondoskodik az elfogadott
koncepci6, stratdgia, k6zikonlv, telepiildskdpi rendelet 6s teleptildsrendezdsi eszkoz elfogad6st koveto 15
napon beliili kdzz6t6telerol, a www.cserhatszentivan.hu honlapon. A honlapon tcirt6n6 kozzdtdtel nem
mentesit a Korm. rendelet 43.6s 4318. $-a szerinti egyebkozzet6teli szabrilyok teljesft6se al6l.
13. $ Az elfogadott koncepci6r6l, stratdgiSr6l 6s ezek m6dositiis6r6l sz6l6, a Korm. rendelet 30. $ (13)
bekezd6sben foglaltak szerinti tdjekoztatlsr6l a polgiirmester a f(tdpitdsz ftjrin gondoskodik.

7. Zir6 rendelkez6sek

15. S (l ) E rendelet a kihirdet6s6t kriveto napon l6p hatrilyba.
(2) Ezen rendelet rendelkezdseit a rendelet hatiilya l6pdsdt krivetoen indul6 egyeztet6si

elj6rdsokban kell alkalmazni.

Cserh6tszentivrin, 20 I 7. jtlius

Siraky Attila sk.
polgdrmester

dr. Turza Csaba J6zsefsk.
jegyzi5
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Cserh:ltszentivrln Kdzs6g Onkormrlnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
s/2017. (vIr.28.)) tinkormSnvzati rendelete

a telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s teleptil6sk6p-6rv6nyesit6ssel tisszefii996 partners6gi
egyeztet6s helyi szabr{lyair6l

Cserh6tszentiv6n Krizs6g Onkorm:inyzata K6pviselo-testtilete az Alaptrirv6ny 32. cikk (2) bekezddsdnek
elso fordufatrlban kapott felhatalmaztts alapj6n, a Magyarorszdghelyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6 201l. 6vi
CLXXXIX. torvdny 23. $ (5) bekezdds 5. pontjriban meghat6rozott feladatk<jr6ben eljSrva - figyelemmel a
teleptil6sfejleszt6si koncepci616l, az integr6lt telepi.il6sfejlesztdsi stratdgi616l ds a teleptil6srendez6si
eszkozokrol, valamint egyes telepiildsrendez6si saj6tos jogint6zmdnyekr6l sz6l6 31412012 (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. $-6ban foglaltakra is - a kdvetkez6ket rendeli el:

1. A rendelet hat6lya

1. $ E rendelet hatiiya Cserh6tszentivrln teleptil6sfejleszt6si koncepci6j6nak, integr6lt teleptildsfejleszt6si
stratdgi6j6nak, telepiil6srendezdsi eszkrizeinek, telepiildsk6pi arculati kdzikcinyv6nek 6s telepi.il6skdpi
rendeletdnek kdszit6se, m6dositiisa sorSn a 3. $ szerinti partnerekre, valamint a parlnersdgi egyeztetds
szabiilyaira terjed ki.

2. $ Cserh6tszentiv6n teleptil6sfejleszt6si koncepci6jdnak (a tov6bbiakban: koncepci6), integriilt
teleptil6sfejleszt6si stratdgirijrinak (a tov6bbiakban: stratdgia), teleptildsrendezdsi eszk<izeinek, teleplil6sk6pi
arculati k6zikonyvdnek 6s teleptildsk6pi rendeletdnek vagy azok m6dosit6siinak a lakoss6ggal,
drdekk6pviseleti, civil ds gazdiilkod6 szervezetekkel, valliisi kozoss6gekkel tdrtdn6 v6lem6nyeztetdse a
telepiildsfejleszt6si koncepci616l, az integr6lt telepiildsfejleszt6si stratdgi516l 6s a telepiil6srendezdsi
eszkozokr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogintdzmdnyekr6l sz6l6 31412012. (XLS.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 6s jelen rendeletben meghat5rozott szabillyok szerint tor16nik.

2. A partnerek meghatdrozisa

3. $ A partners6gi egyeztetdsben az alirbbi termdszetes szem6lyek, jogi szemdlyek 6s jogi szemdlyisdggel
nem rendelkezo szervezetek (a tovrlbbiakban: partnerek) vehetnek rdszt:

a) a teleptiles kozigazgatiisi terUlet6n ingatlannal rendelkezni jogosult term6szetes vagy jogi szem6ly
vagy j ogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szery ezet,

b) a cserh6tszentiv6ni sz6khel lyel, telephel lyel rendel k ezb gazdiikod6 szerv ezet,
c) a cserhiitszetiviini szdkhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a kcirnyezet v6delm6nek illtaliinos szabiiyair6l sz6l6 1995.6vi LIII. tdrv6ny 98. $ (2) bekezd6s c)

ponda alapjSn a teleptil6srendezdsi eszkcizrik v6lemdnyez6si elj6rris5ba - a partners6gi egyeztetds
megkezd6se elott legal6bb 30 napn6l kor6bban - a polg5rmesterndl irrisban bejelentkezo egydb szervezet.

3. A partnerek t6j6koztat6sfnak m6dja 6s eszktizei

4. S (1) Koncepci6 vagy strat6gia k6szit6se eset6n a partnerek ti\ekoztatisa - a Korm. rendelet szerinti
el6zetes ds munkakdzi ti\ekoztato keret6ben -

a) kozteri.il eten elhelyezett rinkormdnyzati h irdetofel tileten,
b) a www.cserhatszentivan.hu honlapon kozzdtett hirdetmdny ritjrin, tov6bb6
d) lakossdgi f6rum keretdn beltil sz6ban tort6nik.

(2) A koncepci6 6s a strat6gia m6dositfsa eset6n a partnerek t{lekoztattsaazelkdsztlt tervezetr6l- a
Korm. rendelet szerinti munkakdzi tijekonato kereteben - a www.cserhatszentivan.hu honlapon kozzetett
hi rdetm6ny ritj6n trirt6nik.

5. $ Telepiildsk6pi arculati k6ziktinlv (a tov6bbiakban: kdzikrjnyv), telepiil6sk6pi rendelet k6szit6se
vagy m6dosftisa esetdn a partnerek trijdkoztatdsa - a Korm. rendelet szerinti elozetes 6s munkakcizi
tiij6koaat6 keret6ben -

a) krizterii I ete n e I h e lyezett ci n korm iinyzat i h irdetofe I i.il eten,
b) a www. cserhatszentiviin.hu honlapon kozzdtett hirdetmdny ritj6n, tovribbri
c) lakoss6gi forum keretdn beltll sz6ban trirtdnik.

6. $ (1) Telepiil6srendez6si eszktiztik teljes eljir6sban tcirt6n6 k6szitdse, m6dositdsa esetdn a partnerek
t5j6koztatdsa - a Korm. rendelet szerinti elozetes 6s munkakcizi tillkoztato keretdben -

a) kciAertileten el helyezett cinkormiinyzati hirdetofeltileten,
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b) a www.cserhatszentivan.hu honlapon kozzetett hirdetm6ny ftjan, tov6bb6
c) lakossdgi f6rum keret6n beliil sz6ban trjrtdnik.

(2) Telepiil6srendez6si eszktiztik egyszeriisitett eljrirrisban tort6no kdszftdse, m6dositiisa esetdn a
partnerek tdjdkoztatrisa az elk6sziilt tervezetr6l - a Korm. rendelet szerinti munkakozi tilekoztalo keretdben

a) krizteriil eten e I helyezett cinkormSnyzati h i rdet6fe I ti I ete n,

b) a www.cserhatszentivan.hu honlapon krizzdtett hirdetmdny [rtj6n, tov6bb6
c) lakoss5gi f6rum keret6n beltil sz6ban t<irt6nik.

(3) Telepiil6srendez6si eszktizdk trlrgyal:lsos eljfrSsban trjrt6no kdszitdse, m6dositdsa esetdn - a (4)
bekezd6s szerinti eset kivdtelevel, - a partnerek tilekoztatisa az elkdsztilt tervezetrol, - a Korm. rendelet
szerinti munkakcjzi t{lekoztato keretdben -

a) kcizteriil eten el helyezett onkormiinyzati h i rdetofe I ti leten,
b) a www.cserhatszentivan.hu honlaponkozzetell hirdetmdny ttj6n, toviibbii
c) lakossiigi f6rum keret6n beltil sz6ban tcirtenik.

(4) Telepiil6srendez6si eszktiz k6szit6s6nek vagy m6dositfs6nak t6rgyal6sos elj{rfsa sorin, a

Korm:lny :lltal rendeletben kihirdetett vesz6lyhelyzet esett6n, az drintett telepiildsen a veszdlyhelyzet
kcivetkezmdnyeinek a felsz6mol6sa vagy a tov6bbi, kozvetlentil fenyegeto veszdlyhelyzet megelozdse miatt
indokolt, a partnerek ti4lkoztatdsa az elk6sztllt tervezetrol - a Konn. rendelet szerinti munkakcizi
tillkoztato keret6ben, - a www.cserhatszentivan.hu honlaponkozzdlett hirdetmeny ttj6n tort6nik.

(5) Telepiil6srendez6si eszktiztik rillami f66pit6szi eljririsban trirt6no k6szitdse, m6dosit5sa eset6n a
partnerek titjekoztatdsa az elkdszi.ilt tervezetr6l - a Korm. rendelet szerinti munkakozi tiijekoztat6 kereteben

- a www. cserhatszentivan.hu honlapon kozzetell hirdetm6ny ritj6n tdrtdnik.

7. $ (1) A hirdetm6nynek - el6zetes tij6koztat| eset6n - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. S (3) bekezddsdben foglaltakkal cisszhangban az drintett 6llamigazgatdsi
szervek sz6tn6ra tiij6koztatiisra boqsSjtott dokumentumot,
b) a partnerek 6szrev6teleinek benyfjt6s6ra nyitva rill6 hat6rid6t 6s

c) a postacimet vagy elektronikus levdlcimet, ahova az 6szrevdtel megkiildhet6.
(2) A hirdetm6nynek - munkaktizi tr{j6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:

a) az 6rintett iilamigazgat5si szervek szdmtratiilekoztatisra bocs6jtott dokumentumokat,
t6rgyaliisos 6s iillami fodpitdszi elj6r6s esetdn, legal6bb a tervezet cisszefoglal6 leiriis6t 6s az

elkdsziilt j 6vrihagyand6 munkardszeket,
b) a parlnerek 6szrev6teleinek benyrijt6s6ra nyitva 6l16 hatdridot 6s

c) a postacimet vagy elektronikus levdlcirnet, ahova az 6szrev6tel megkiildhet6.

8. $ A lakossdgi l6rum cisszehivasdra es lebonyolitdsdra a Cserhdtszentivdn Kozsdg Onkormdnyzata
Kdpvisel6-testtilete Szervezeti 6s Miikrjd6si Szabdlyzatdr6l sz6l6 cinkorm6nyzati rendeletdben foglalt
szab iiy ozits az ir ttny ado.

4. A javaslatok, v6lem6nyek dokumentikisr[nak, elfogadisdnak 6s nyilvrintartSsdnak m6dja

9. $ (l) A parlnerek a lakoss6gi f6rumon sz6ban 6szrevdtelt tehetnek, amelyet jegyzokdnyvbe kell foglalni.
A lakoss6gi f6rumot kovet6 8/15 napon belt.il, valamint lakoss6gi f6rum hi6ny6ban a hirdetmdny
kozzdtetelet sz5mitott 8 napon beltil a partnerek ir6sos 6szreveteleket tehetnek az alitbbi m6dokon:

a) papiralapon a Polg6rmesternek cimezve, Cserh6tszentiv6n kdzsdg 6nkorm6nyzat6nak cim6re
(3066 , Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l.) torl6no megktild6ssel, vagy
b) elektronikus levdlben a hirdetmdnyben meghattrozott e-mail cfmre tcirtdno megktilddssel,
amennyiben a hirdetm6ny ilyet tartalmaz.

(2) A^ a partnert, aki az (1) bekezdds szerint kozdtett hat6rid6n beliil v6lem6nyt nem nyilv6nitott,
javaslatot nem tett, a hatSrido leteltdt kcivetoen hozzi$ilrulo partnernek kell tekinteni, az egyeztet6si tov6bbi
szakaszaiban 6s e I fogadils i szakaszban egy ar itnt.

(3) Tdrgyalitsos elj6r6sban, az egyezet6 tiirgyalls vonatkoz6siiban az eljrlriisban 6rintett partnernek az

egyezteto t6rgyallst megelozo partnersdgi egyeztetdsben jogszab6lyon alapul6 ellenv6lemdnl't tett patlnert
kell tekinteni.

(4) Az (l) bekezd6s szerint bedrkezett v6lemdnyek tis4itzdsa 6rdek6ben a polg6rmester a v6lemdnyez5
partnerrel meghiv6sos egyeztet6 t6rgyalils keretdben tov6bbi egyeztet6st kezdem6nyezhet, amelyrol
jegyz6ktinyvet kell kdsziteni.

(5) Azt a partnerl, aki a partners6gi egyeZet6s soriin hat6rid6n beliil vdlemdnyt nem adott, vagy adott,

de a (4) bekezd6s szerinti meghiv6sos egyezteto t6rgyaliison a meghiviis ellen6re nem vett r6szt, kifog6st
nem emelo partnernek kell tekinteni, az egyeztetds tov6bbi szakaszaiban 6s elfogad6si szakaszban egyar6nt.
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(6) A beerkezett javaslatokat, velemdnyeket a fd6pit6sz az (1) bekezdesben megjel6lt hat6rido elteltdt
kcivetoen tov6bbida az arculati k6ziktinyv, telepi.ildsk6pi rendelet, fejlesztdsi dokumentum vagy a
telepiilesrendezdsi eszkdz k6szftdsdvel megbizott tervezonek.

(7) A tervezo a vdlem6nyekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai v6lem6ny6t - a tervezesi
szerzod6sben megrillapitott hatiiridoben - megktildi az cjnkormiinyzat r4,sz6re, a Polgiirmesternek cfmezve.

(8) A szakmaijavaslatok alapjrln af6epitesz a v6lem6nyek, javaslatok elfogadiisrira, el nem fogadiis
eset6n indokoliis6ra vonatkoz6 dcintds{erve zetet k6szit.

10. $ (l) A bedrkezett vdlem6nyek, javaslatok elfogadris6r6l vagy el nem fogad6siir6l, az el nem fogad6s
indokoliisiir6l - a (2) bekezd6sben foglalt kiv6tellel - a k6pviselo-testiilet d6nt.

(2) Telepiil6srendezdsi eszkdz tiirgyalilsos vagy Sllami f66pit6szi elj5riisban tcirt6no lefolytat5sa eset6n
a bedrkezett partneri v6lem6nyek, javaslatok elfogadris6r6l vagy el nem fogad6s6r6l, az el nem fogadiis
indokol6s6r6l a Polgiirmester dcint.

(3) Minden a partners6gi egyeztet6ssel kapcsolatos Korm. rendeletben ds jelen rendeletben nem
szabdlyozoll k6rd6sben a Polg6rmester dcint, a vonatkoz6 elj6r6si szabillyok megtartiisa mellett.

11. $ (l) A jelen rendeletben foglaltak szerint be6rkezett v6lem6nyeket, javaslatokat a fo6pitdsz atirgy 6s
az eljiritsi szakasz rdgzitds6vel, a be6rkezds sorrendj6ben nyilv6ntartja.

(2) Az(l) bekezdds szerintinyilviintartiis legahlbb azalihbiakattartalmazza:
a) a v6lem6nyez6, javaslattevo nevdt, tovSbbri lakhely6t, szdkhelydt, vagy telephelydt,
b) a vdlem6ny bedrkezdsdnek id6pontj6t,
b) a v6lemdny, javaslat rrivid tartalmiit,
c) a vdlem6nyez€si szakasz lezfu6, yagy a I 0. $ (2) bekezd6s szerinti dontdst kovetoen a
vdlem6nyt, javaslatot elfogad6, vagy elutasit6 k6pvisel6-testiileti hatilrozat szirmtrt, illetve a
Polgiirmester dcint6sdt.

(3) Az (l) bekezd6s szerinti dokumentumokat a k<izfeladatot elliit6 szervek iratkezel6s6re vonatkoz6
szabillyok szerint, az ott meghatirozotl hatSrid6ig kell 6rizni.

5. Az elfogadott koncepci6, strat6gia, k6ziktinyv, telepiil6sk6pi rendelet 6s teleptl6sfejleszt6si eszktiz
nyilvrinossrlgit biztosit6 int6zked6sek

12. S A Polg6rmester - a feladatkcir szerint illet6kes szervezeti egys6gek ntj5n - gondoskodik az elfogadott
koncepci6, stratdgia, kdzikonlv, teleptil6sk6pi rendelet 6s telepillesrendezdsi eszkoz elfogad6st krivet6 l5
napon beltili kozzdt6telerol. a www.cserhatszentivan.hu honlapon. A honlapon tdrtdno kcizzdt6tel nem
mentesit a Korm. rendelet 43. 6s 4318. $-a szerinti egydb kozzdtdteli szab6lyok teljesftdse al6l.
13. $ Az elfogadott koncepci6r6l, strat6giiir6l 6s ezek m6dositiis6r6l sz6l6, a Korm. rendelet 30. $ (13)
bekezd6sben foglaltak szerinti trlj6koaat6sr6l a polgiirmester a f66pitdsz ftjrin gondoskodik.

7. Zir6 rendelkez6sek

15. $ (l) E, rendelet a kihirdetdse napjrln l6p hatrilyba.
(2)Ezen rendelet rendelkezdseit a rendelet hatiiya l6p6sdt kovet6en indul6 egyeztetdsi

eljiir6sokban kell alkalmazni.

Cserh6tszentiv 6n, 20 1 7 . jflius 28.
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Cserhdtszentivin Ktizs6s Onkormf nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
.../2017. (......) tinkormrinyzati rendelet-tervezete

a hivatali helyis6gen kivtili 6s a hivatali munkaiddn kiviil ttirt6n6 hrlzassrigktit6s
en ged 6lyez6s 6nek sza brilyairril 6s dij airril.

Cserh6tszentiviin K<izsdg 0nkorm6nyzatdnak K6pviselo-testtilete Magyarors zirg Alaptorvdnye
32 cikk (1) bekezdds a) pontj6ban meghatdrozott feladatkdr6ben elj6rva, az anyakiinyvi
elj6r6sr6l szSlo 2010. 6vi I. tdrvdny 96. $-riban kapott felhatalmaz6s alapj6n, az alihbiakat
rendeli el:

1. A rendelet hatflya

1.S

E rendelet hattiya Cserhiitszentivrin kozs6g kozigazgatilsi teriilet6n beliil a h6zass6g
megkdt6s6vel kapcsolatos anyakdnyvvezetoi k<izremrikrid6st ig6nyl6 szolgiitatirst igdnybe
vevokre 6s ezen eljdrilsban krizremrikcid6 anyakdnyvvezetlre terjed ki.

2. Ertelmezl rendelkez6sek

2.$

E rende let alkalmaz6sitban:
a) anyaktinyvi es em 6n y : hizassilgkdtds,
b) k6relmez6kz a hivatali helyis6gen-, hivatali munkaid6n kivtil tartand6 h6zassrigkrit6st az
anyakcinyvi j ogszab6lyok szerint bej elent6 tigyfelek,
c) hivatali helyis6g: Cserhdtszentiviin, Kossuth utca 1.

Cserh6tszentiviin, Kossuth utca 3 I . Kultrirhdz
d) hivatali munkaid6: a Mftrasz6l6si Ktiztis OnkormdnyzatiHivatal Szervezeti 6s
M tikd d 6 s i S zab tiy zat6b an me gh attr o zott munkai do,
e) hivatali helyis6gen kiviili helyszfn: a kijel6lt hivatali helyisdgeken kivtil Cserh6tszentiviin
kozigazgat6s i tertilet6n tartott anyakcinyvi esemdny hel yszine,
f) hivatali munkaid6n kivtili id6pont: hdtfot6l - p6ntekig 14.45- 19.00 oriig, szombati
napokon 9.00 - 19.00 6r6ig terjedo id6intervallum, ha a munkanap szombati ,upp esik 14.45
- 19.00 6r6ig terjedo id6intervallum.

3. Hivatali helyis6gen kiviili 6s hivatali munkaid6n kiviil ttirt6n6 hfzass6gktit6s

3.$

( 1) A hivatali helyis6gen kivtil tdrtdn6 h6zass6gkdt6s l6tesit6s6nek enged elyezeset az | . es a 2.
szdmri mell6klet szerinti nyomtatviinyon kell k6rni a bejelent6si sz6nd6kkal egy idoben, de
legal6bb az anyakiinyvi esemdny tervezett iddpontj6t megelozo 30. napig.
(2) A kdrelemrol a jegyzb - az anyakdnyvvezeto javaslat6nak figyelembi v6tel6vel - d<jnt.
(3) A hivatali helyisdgen kiviili anyakrinyvi esem6ny eset6n a k6relmez6knek kell
gondoskodniuk a kiils6 helyszinnek az anyakdnyvi esemdny megtartiisiira alkalmas keretdrol.
A hivatali helyis6gen kiviili helyszin akkor alkalmas az anyakdnyvi esem6ny megtart6sdra, ha
az anyakonvvi iratok 6s kelldkek sdrtil6s 6s szennyezoddsmentes elhelyez6s6t biAos ito as7,al
rendelkezdsre illl.
$) Az anyakdnyvvezetonek a kiilso helyszinre valo utazits6ra a 6. $ (b), (c) bekezd6s6ben
me ghatitr o zott dij nyrij t fedezetet.



(5) A k6relmez6k az anyakonyvvezeto h6zass5gkdtds helyszindre val6 sziilitflsdrol 6s a
hivatali helyis6gbe tdrt6no visszasz6llit6s6r6l a dij megfizet6s6vel gondoskodnak.

4.$

(1) A hivatali munkaidon kiviil tdrt6no h6zass6gkcit6s l6tesit6senek engedllyezeset a3. szdmt
mell6klet szerinti nyomtatv6nyon kell k6rni a bejelentesi sz6nd6kkal egy idoben, de legaldbb

az anyakonyvi esem6ny tervezett idopontj6t megelozo 30. napig.
(2) A kdrelemr6l a jegyzo - az anyakonyvvezeto javaslat6nak figyelembe v6tel6vel - dont.

s.s

(1) A kozeli halSllal fenyegeto 6llapot eset6n a hivatali helyis6gen kivtil tort6no h6zass6g

megkot6s6re ir6nyul6 elj6r6s sor6n a felek a (1) bekezd6sben meghatitrozott eljrir6si hat6rid6

al6l mentesiilnek. Az anyakonyvi esem6nyre munkasztineti napokon is van lehetos6g. Az At.
27.5 Q) bekezd6s6ben meghat6rozott napokon.
(2) Az (1) bekezd6sben foglalt felt6telek fenn5ll6sa eset6n az elittrfshoz a felek 6ltal

bemutatott igazol6s sztiks6 ges.

4. A dijfizetds szabrilyai

6.$

A hivatali helyis6gen kiviili tort6no, valamint a hivatali helyis6gben munkaid6n tril tartand6

anyakonyvi esem6ny lebonyolit6sircrt az al6bbi igazgatdsi szolgiitatitsi dijat (tov6bbiakban:

dijat) kell fizetni:
a.) A hivatali helyis6gben hivatali munkaidon kiv0l tartand6 anyaktinlvi esem6ny6rt brutto

25.000,- Ft dijat kell fizetni az <jnkormdnyzat rdsz6re.

b.) A hivatali helyisdgen kivtil, hivatali munkaidoben tartand6 anyakonyvi esem6ny6rt brutt6

20.000,- Ft dijat kell fizetni az onkorm6nyzatrdszdte

c.) A hivatali helyis6gen kivtil 6s a hivatali munkaidon kiviili id6pontban tartand6

anyakdnyvi esem6ny6rt brutt6 25.000,- Ft dijat kell fizetni az dnkormfinyzat reszdre

7.$

A szolg6ltat6s ig6nybe vevoi a meg6llapitott dij teljes cisszegdnek visszat6ritdsdre jogosultak,

amennyiberr az afiyakonyvi esem6ny megtart6sa ir6nti k6relmtiket az esem6ny tervezett

idopontjSt megelozoen legal6bb 10 munkanappal kor6bban ir6sban visszavonj5k.

8.$

A szolg6ltat6s ig6nybe vev6i a meg6llapitott dij 50 oh-tnak visszat6rit6s6re jogosultak,

amennyiben az alyak<inyvi esem6ny megtartiisa ir6nti k6relmiiket az esem6nytewezett

idopond6t megelozoen legal6bb 5 munkanappal kor6bban ir6sban visszavonj6k.

e.$
Amennyiben a szolg6ltat6s ig6nybe vevoi az anyaktinyvi esem6ny megtart6sa

ir6ntik{relmtiket a 12. $-ban meghatirozott idopontot kovetoen, vagy egy6ltal6n nem vonj6k



vissza 6s az esem6ny megtartiis6ra nem kertil sor, a szolgriltat6s ig6nybe vev6i a
dij visszat6rft6s6re nem jogosultak.

10.s

A szolg6ltat6si dijat a megkcitott szolg6ltat6si meg6llapod6s alapj6n a Szurdokpiispciki K6z6s
Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni-Kozirdi Kirendelts6 g penztirtrba kell befrzetni, az
anyak<inyvi esemdnyt megelozoen, de legkdsobb az esemdnyt megelozo 10. napon.

11.$

A 6. $ szerinti dij megfizet6se al6l a Jegyzo mentesitdst ad, amennyiben a h6zasul6k
valamelyik6nek orvos ttltal igazolt kcizeli hall6llal fenyeget6 eg6szs6gi 6llapota vagy hivatalos
okirattal igazolt, srilyosan mozg6skorlifiozott vagy mozg6skdptelen 6llapotot okoz6 betegsdge
miatt valamelyiktik lakris6n vagy gondoz6si hely6n k6rik az anyakrinyvi esem6ny
lebonyolitiis6t.

5. Az anyaktinylvezet6 dijazflsa

Az anyakcinyvvezeto reszere hzetendo dij mdrt6ke:

(1) A hivatali helyis6gben, hivatali munkaid6n kivtil k<izremtikrid6 anyakrinyvvezetot
viilasztisa szerint a koztisztviselok jog61l6s6r61 sz6l6 tcirv6nyben meghatirozott szabadido
vagy 15.000.- Ft/alkalom dijaztrs illeti meg.

(2) A hivatali helys6gen kfvrili, hivatali munkaid6ben kcizremrikddo anyakdnyvvezetot
vL.lasztisa szerint a koztisztvisel6k jog6llSsrir6l sz6l6 trirvdnyben meghatirozott szabadid6
vagy 10.000.- Ft/alkalom dijazits illeti meg.

(3) A hivatali helysdgen kiviili, hivatali munkaidon kivtil kiizremtikrido anyakcinyvvezetot
villasztisa szerint a koztisztvisel6k jog6ll6s6r6l sz6l6 trirvdnyben meghatirozott szabadid6
vagy 20.000.- Ft/alkalom dijazits illeti meg.

12.$

13.S

(1) Az anyak<inywezetbk, az anyak<inyvi esem6nyen tcirt6no iinnep6lyes megjelen6s
biztosit6sa 6rdek6ben naptiri 6venk6nt nett6 30.000 Ftlf6 ruhazati k6lts6gt6rit6sre jogosult. A
kolts6gtdritds ut6n j616 ad6 ds j6rul6k megfizet6s erol az cinkormrinyzat gondoskodik.
(.2) Az anyakcinyvvezeto kdteles aruhilzatr koltsdgt6rit6s risszeg6vel a Szurdokptispdki Kciz<js
0nkorm6nyzatiHivatal nev6re szol6, a szdmviteli szab6lyoknak megfelel6 sz6mlival, apenz
felvdtelt kriveto 30 napon beliil elsz6molni.
A szilmlfikon me gnev ezheto :

(a) fels6ruhdzatitermdk (szoknya, kosztum, blezer,bluz,noinadr6g,n6i ruha)
(b) Libbeli (cip6, szand6l) ds
(c) kiegdszitdk (s61, harisnya, bizsu 6kszer)

7. Zir6 rendelkez6sek



I

14.S

(1) Ez a rendelet a kihirdet6s6t koveto napon lep hat6lyba, 6s a hat6lyba l6p6se ut6n
bejelentkezetthinassitgkcit6sek eset6n kell alkalmazni a 12.$ kivdtelevel.
(2) E rendelet hat6lybaldp6s6vel a hivatali helyisdgen, valamint hivatali munkaidon kivtili
h6zass6gktit6sek, 6s bejegyzett 6lett6rsi kapcsolatok ds egy6b csal6di esemdnyek szolg6ltat6si
diilir6l 6s az anyakdnyvvezetb juttat6sair6l sz6l6 412014. (V. 16.) 6nkorm6nyzati rendelet
hatalyt;i" veszti.

Siraky Attila sk.
polgSrmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.
jegyzo



l. melltkler a ..../2017. (

KERELEM

.) sz. dnkormdnyzati rendelethez.

hivatali helyis6gen kfviili, hivatali munkaid6ben h{zassr{gktit6s enged6lyez6s6hez

Alulirottak kdrjiik h6zass6gkrit6s l6tesit6sdnek hivatali helyis6gen kivtili enged6lyez6s6t.

N6v:.

Lakcim:...

N6v:.......

Lakcim:

A hivatali helyis6gen kivtili helyszin:

Cserh6tszentivtin,. ... .....k<jzteril1et.. ....hivszimrlhelyralzi szitm

...6v.. ...h6nap.....nap......6ra idopontban.

Tudom6sul vessziik, hogy engeddly eset6n az anyakonyvvezetokizitrolag akkor mrikridik
kcizre a h6zass6gkrjt6snek hivatali helyis6gen kivtili lebonyolit6s6n6l, ha

a) tanrik, - 6s ha sztiksdges - a tolm6cs vagy a jelbesz6dben jiirtas szemdly jelenl6tdt
biztositjuk,

b) gondo skodunk a hdzassitgk<it6s m6lt6 keret6rol.

Cserhiitszentiv6n,.. . . . ....6v .ho..... nap

al6iris al6irils

Azengedely kibocs6t6s6t javaslom/nem javaslom * *

Enged6lyez6s eset6n akozszolgiilati tisztviselokrol sz6l6 tdrv6nyben meghat6rozott

s z alu adi dot/az 6 nko rm tny zati rende I etb en me ghattr o zott m6rt6kti dij azast k6rem. *

*kiv6nt resrt alSkell hrizni

kcizremtikod6 anYakdn Yv v ezeto



2. ntelldklet az .../2017 ( .. ) sz. onkormdnyzati rendelethez.

KERELEM

hivatali helyis6gen kiviili, hivatali munkaiddn kivtil hizassigktit6s enged6lyez6s6hez

Alulfrottak kdrjtik h6zass6gkotds l6tesit6s6nek hivatali helyis6gen kiviili engeddlyezds6t.

N6v:

Lakcim:.

N6v:.

Lakcfm:

A hivatali helyisdgen kivtili helyszin:

Cserh6tszentiv6n,. .....kozteriilet.... ..hizszLmlhelyrajzi szam,

..6v... ..h6nap.....nap......6raidopontban.

Tudom6sul vessztik, hogy enged6ly esetdn az anyakonyvvezeto krzdrolag akkor miikodik
kozre a hilzassdgkot6snek hivatali helyisdgen kiviili lebonyolit6s6n6l, ha

a) tanrik, - 6s ha sziiks6ges - a tolm6cs vagy a jelbesz6dben j6rtas szem6ly jelenl6t6t
biztositjuk,

b) gondo skodunk a hizassirykot6 s m6lt6 keretdr6 l.

Cserh6tszentiv6n,. . . . . ....6v .h6..... nap

al6ir6s

Az engeddly kibocs6t6s6t javaslom/nem javaslom * *

Enged6lyez6s eset6n akozszolgitlati tisztviselokr6l sz6l6 t<jrv6nyben meghat6rozott
szabadidot/az lnkorrndnyzati rendeletben meghatirozott m6rt6kti dijazalk6rem.x

*kiv6nt reszt al6 kell hrizni

kcizremtikrido anyakon yvv ezeto

alSirds



3. melldklet a....../2017 (. . ..) sz. onkormdnyzati rendelethez.

KERELEM

hivatali helyis6gben, hivatali munkaid6n kiviil ttirt6n6 h{zassfgktit6s enged 6lyezlslhez

Alulirottak k6rj tik h6zassdgk<it6s ldtesitds6nek .

hivatali helyis6gben, hivatali munkaidon kivtil tcirtdno enged6lyezesdt .

h6nap.. ...nap. .....oraid6pontra.

.ev

Lakcfm:

Lakcim:..

Cserh6tszentiv6n, . .. . . . .. ...6v ..h6......nap

al6iris al6ir6s

Engeddlyez6s eseten a kdzszolg6lati tisztviselSkrol sz6l6 torv6nyben meghat6rozott
s zab ad i d ot / az o nko rmitny zati re nde I etb en me ghatdr o zott m6rt6 kti dij azdst k 6rem. *

kcizremriko d6 anyakdn yv v ezeto

*kiv6nt reszt al6 kell hrizni

Ndv:......

N6v:.
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Cserh6tszentivrin Ktizs6g 6nkormrinvzata K6pvisel6-testiilet6nek
612017. (VII.28.) tinkormdnyzati rendelete

a hivatali helyisdgen kivtili 6s a hivatali munkaid6n kiviil ttirt6n6 h{zassfgktit6s
enged6lyez6s6nek szabflyair6l 6s dijai16l.

Cserhdtszentiv6n Kozseg Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testtilete Magyarorszdg Alaptdrvdnye
32 cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban meghatirozott feladatk<jrdben elj6rva, az anyakonyvi
elj6r6sr6l sz6l6 2010. 6vi I. torv6ny 96. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, az alttbbiakat
rendeli el:

A rendelet hatr{lya

1.$

E rendelet hattiya Cserh6tszentiv6n kcizs6g kozigazgatisi tertilet6n beltil a hlzassitg
megkot6sdvel kapcsolatos anyakcinyvvezet6i kozremtik<id6st ig6nyl6 szolgiitatttst ig6nybe
vevokre 6s ezen elj6r6sban kozremiikcid6 anyakonyvvezetore terjed ki.

l. Ertelmez6 rendelkez6sek

2.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:
a) anyaktinyvi esem6ny: h6zass6gkdt6s,
b) k6relmez(ikz a hivatali helyisegen-, hivatali munkaidSn kivtil tartand6 h6zass6gkcit6st az
anyakonyvi j ogszab6lyok szerint bej elento tigyfelek,
c) hivatali helyis6g: Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l.
d) hivatati munkaid6: a MitraszlllsiKiiztis Onkormr{nyzati Hivatal Szervezeti 6s

M rik<, dd s i S zab tiy zat6b an m e gh atdr o zott munkai d o,
e) hivatali helyis6gen kiviili helyszin: a kijekilt hivatali helyis6geken kfviil Cserh6tszentiv6n
kozigazgat6si teriiletdn tartott anyakdnlwi esem6ny helyszf ne,
f) hivatali munkaid6n kivtili id6pont: h6tfotol - pdntekig 14.45- 19.00 oriig, szombati
napokon 9.00 - 19.00 6r6ig terjed6 id6intervallum, ha a munkanap szombati napra esik 14.45

- 19.00 6r6ig terjedo id6intervallum.

2. Hivatali helyis6gen kivtili 6s hivatali munkaid6n kiviil tiirt6n6 hfzass6gktit6s

3.$

(l ) A hivatali helyisdgen kfvtil t<irtdn6 h6zass6gk<it6s l6tesit6s6nek engeddlyez6sdt az 1. €,s a2.
szdmt mell6klet szerinti nyomtatv6nyon kell k6rni a bejelent6si sz6nd6kkal egy idoben, de
legal6bb az anyakdnyvi esemdny tervezett idopontj6t megelozo 30. napig.
(2) A kdrelemr6l a jegyzo - az anyak6nyvvezet6 javaslat6nak figyelembe v6tel6vel - drint.
(3) A hivatali helyis6gen kiviili anyaktinyvi esem6ny eset6n a k6relmezoknek kell
gondoskodniuk a kiilso helyszinnek az anyakonyvi esem6ny megtartiis6ra alkalmas keret6rol.
A hivatali helyisdgen kiviili helyszin akkor alkalmas az anyakonyvi esem6ny megtart6siira, ha
az anyakonyvi iratok ds kell6kek s6riil6s 6s szennyezoddsmentes elhelyez6s6t biztosit6 asztal
rendelkez6sre 5ll.

$) Az anyakcinywezetonek a ktilso helyszinre valo utazitsdra a 6. $ (b), (c) bekezd6s6ben
meghat6rozott dij nyfjt fedezetet.



(5) A kdrelmezok az anyakonyvvezeto h6zass6gkotds helyszin6re val6 szillitisdrol 6s a
hivatali helyisegbe tdrt6no visszasz6llit6s6rol a dij megfizetesevel gondoskodnak.

3.$

(l) A hivatali munkaidon kiviil tort6no h6zass6gkdt6s l6tesit6s6nek engedelyezeset a 3. szdmt
melldklet szerinti nyomtatvdnyon kell kdrni a bejelentesi sz6nd6kkal egy idoben, de legal6bb
az anyakonyvi esem6ny tervezett idopontj6t megelozo 30. napig.
(2) A k6relemrol a jegyzo - az anyakcinyvvezetd javaslat6nak figyelembe v6televel - dcint.

4.$

(1) A kozeli hal6llal fenyegeto 6llapot eset6n a hivatali helyis6gen kivtil trirtdno h6zass6g

megkot6s6re ir6nyul6 elj6r6s sor6n a felek a (1) bekezd6sben meghatirozott elj6r6si hat6rido
al6l mentestilnek. Az anyakonyvi esemdnyre az At. 21.$ (2) bekezd6s6ben meghatirozott
napokon van lehetos6g.
(2) Az (1) bekezd6sben foglalt felt6telek fenn6ll6sa eset6n az eljdrdshoz a felek 61tal

bemutatott igazolts sztiks6ges.

4. A dijfizet6s szabflyai

s.s

A hivatali helyisdgen kivtili tort6no, valamint a hivatali helyisdgben munkaidon tril tartand6
anyakonyvi esem6ny lebonyolit6siert az alibbi rgazgatdsi szolgiitatftsi dijat (tov6bbiakban:
dijat) kell frzetni:
a.) A hivatali helyis6gben hivatali munkaidon kivtil tartand6 anyakonyvi esemdny6rt

20.000,- Ft dijat kell fizetni az onkorm6nyzatreszdre.

b.) A hivatali helyisdgen kiviil, hivatali munkaidoben tartand6 anyakonyvi esem6ny6rt
20.000,- Ft dij at kel I fi zetn i az onkorm6 ny zal reszdr e

c.) A hivatali helyis6gen kivtil 6s a hivatali munkaid6n kiviili id6pontban tartand6
anyakdnyvi esemdny6rt brutt6 20.000,- Ft dijat kell fizetni az onkorm6nyzat rdsz€re

7.S

A szolg6ltat6s igdnybe vevoi a meg6llapitott dij teljes osszegdnek visszatdrit6s6re jogosultak,
amennyiben az atyakcinyvi esem6ny megtartdsa ir6nti kdrelmtiket az esem6ny tervezett
idopontj6t megeTozoen legal6bb 10 munkanappal kor6bban ir6sban visszavonj6k.

A szolg6ltatSs igdnybe vevoi a meg6llapitott dij 50 oh-trnak visszat6rit6s6re jogosultak,
amennyiben az anyakrinyvi esemdny megtart6sa ir6nti k6relmiiket az esem6nytervezett
idopontj6t megelozoen legal6bb 5 munkanappal kor6bban ir6sban visszavonj6k.

8.S

e.$



Amennyiben a szolg6ltat6s igdnybe vevoi az anyakcinyvi esem6ny megtart6sa
ir6ntik6relmtiket a 12. $-ban meghatfrozott id6pontot kiivetoen, vagy egytitalitn nem vonj6k
vissza 6s az esem6ny megtartdsitra nem kertil sor, a szolgdltatils igdnybe vevoi a

dijvisszat6rit6s6re nem jogosultak.
10.$

A szolg6ltatrisi dijat a megkotott szolgilltat6si meg6llapod6s alapjdn aMfitraszolosi Koz6s
Onkorm6nyzatiHivatal Cserh6tszentivini Kirendeltsdgn6l nyugta ellendben kell megfizetni -
mely osszeg befizetdsre kertil aMifiraszolosi KOzos Onkorm6nyzatiHivatalpenztfuitba_ az
anyakonyvi esem6nyt megelozoen, de legk6sobb az esemdny,t megelozo 10. napon.

A 6. $ szerinti dq megfrzet6se al6l a Jegyzo mentesit6st ad, amennyiben a h6zasul6k
valamelyik6nek orvos 6ltal igazolt kozeli hall6llal fenyegeto eg6szs6gi 6llapota vagy hivatalos
okirattal igazolt, srilyosan mozg6skorliiozott vagy mozg6sk6ptelen 6llapotot okoz6 betegsdge
miatt valamelyikiik lak6s6n vagy gondoz6si hely6n k6rik az anyakdnyvi esemdny
lebonyolit6s6t.

5. Az anyaktinyrvezetfi dijazisa

12.S

Az anyakdnyvvezeto reszdre fizetendo dij m6rt6ke:

(1) A hivatali helyis6gben, hivatali munkaidon kiviil ktizremrik<id6 anyakdnyvvezetot
viiasztisa szerint a koztisztviselSk jog6ll6s6r6l sz6l6 t<irv6nyben meghatirozott szabadid6
vagy 15.000.- Ft/alkalom dijazds illeti meg.

(2) A hivatali helys6gen kivtili, hivatali munkaid5ben kcizremtikdd6 anyak<inywezetot
viiasztdsa szerint a koztisztvisel6k jog6ll6srlr6l sz6l6 torv6nyben meghatfuozott szabadidS
vagy 10.000.- Ft/alkalom dijazds illeti meg.

(3) A hivatali helys6gen kivtli, hivatali munkaidrln kiviil k<izremtikcid6 anyaktinywezetot
viiaszttsa szerint a koztisztvisel6k jog6ll6sar6l sz6l6 tdrv6nyben meghatdrozott szabadid6
vagy 20.000.- Ft/alkalom drlazits illeti meg.

11.S

13.$

(1) Az anyak<inywezetok, az anyak<inyvi esem6nyen t6rt6n6 tinnepdlyes megjelen6s
biztosit6sa 6rdek6ben naptdri 6venk6nt 30.000 Ftlf6 ruhiuati k6lts6gt6rit6sre jogosult. A
kdlts6gt6rit6s ut6n j6r6 ad6 6s j6rul6k megfizet6s€rol az dnkormrlnyzat gondoskodik.
(2) Az anyakcinyvvezeto kdteles a ruhfuati krilts6gt6rit6s cisszeg6vel a MStrasz6l6si K<iz<is

OnkormrinyzatiHivatal nevdre sz6l6, a sz5mviteli szab6lyoknak megfelell szdml|val, apdnz
felvdtelt k<ivet6 30 napon beltil elszrimolni.
A szdmlitkon megnev ezheto :

(a) fels6ruhinatitermek (szoknya, koszttim, bl€zer,bltn,noinadrdg, n5i ruha)
(b) l6bbeli (cip6, szand6l) 6s
(c) kieg6szit6k (s61, harisnya, bizsu 6kszer)



6. Z616 rendelkez6sek

14.$

(l) Ez a rendelet a kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.

(2) E rendelet hat6lybal6pds6vel a hivatali helyis6gen, valamint hivatali munkaidon kivtili
h6zass6gkritdsek 6s bejegyzett 6lett6rsi kapcsolatok 6s egy6b csal6di esem6nyek szolg5ltat6si
dij6rol 6s az anyakdnyr,vezeto juttat6sair6l szol6 412014.(V.16.) onkorm6nyzati rendelet
hatalyat veszti.

Cserh6tszentivdn,20l jrilius 28

Siraky Attila
polg6rmester

dr. Turza C J6zsef

I
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CSERHATSZENTIVAN l. melldktet a 6/2017. (VII.2S.) sz. \nkormdnyzati rendelethez.

KERELEM

hivatali helyis6gen kfvtili, hivatali munkaid6ben hfzass:lgktit6s enged6lyez6s6hez

Alulirottak kdrjtik hdzassfgkot6s l6tesit6s6nek hivatali helyisdgen kivtili enged6lyez6set.

N6v:.

Lakcim:

N6v:.

Lakcim:.

A hivatali helyis6gen kivtili helyszin:

Cserh6tszentiv6n,. . k<i ztertil et . . . . . .hinsztrm lhely r aj zi szftm

...6v.. ..h6nap.....nap......6ra id6pontban.

Tudom6sul vessztik, hogy enged6ly eset6n az anyakonyvvezeto krztr6lag akkor miikddik

k<izre a h6zass6gkot6snek hivatali helyis6gen kivtili lebonyolit6s6n6l, ha

a) tanrik, - 6s ha sztiksdges - a tolm6cs vagy a jelbesz6dben j6rtas szemdly jelenl6t6t

biztositjuk,

b) gondo skodunk a hlzassdgk<it6s m6lto keret6rol.

Cserh6tszentiv6n,.. . . . ....6v .h6..... nap

al6irds al6irts

Az enged6ly kibocs6t6s6t javaslom/nem javaslom * *

Enged6lyez6s eset6n akozszolg6lati tisztviselokrol sz6l6 torv6nyben meghat6rozott

szabadid6t laz onkorminyzati rendeletben meghatfuozott m6rt6kti dijazist k6rem.*

*kiv6nt reszt al6 kell hirzni

kdzremtikdd6 anyakony v v ezeto



CSERHATSZENTIVAN 2. melldkler a 6/2017. (V11.28.) sz. 1nkormdnyzati
rendelethez.

KERELEM

hivatali helyisdgen kivtili, hivatali munkaid6n kiviil hdzassigktit6s enged6lyez6s6hez

Alulirottak kdrjiik hdzass6gkotds l6tesitds6nek hivatali helyisegen kivtili enged6lyez6s6t.

N6v:.

Lakcim:.

Ndv:...

Lakcim:.

A hivatali helyisdgen kiviili helyszin:

Cserhdtszentiv6n, . . . . ..kozteriilet. . . . . .hfzszttmlhelyrajzi szam,

...6v.. ...h6nap.....nap......6raidopontban.

Tudom6sul vessztik, hogy enged6ly eset6n az anyakdnyvvezetokizitr6lag akkor miikrjdik
kozre a h6zass6gkot6snek hivatali helyis6gen kiviili lebonyolit6s6n6l, ha

a) tanrik, - 6s ha sziiks6ges - a tolm6cs vagy a jelbesz6dben jdrtas szem6ly jelenldtdt
biztosiduk,

b) gondo sko dunk a hinasslgkcit6 s m6 lt6 keret6ro l.

Cserh6tszentiv6n , h6..... nap

al6irds al6iri"s

Az enged6ly kibocs6t6s6t javaslom/nem javaslom * *

Enged6lyezds esetdn akozszolgdlati tisztviselokrol sz6l6 t<jrv6nyben meghat6rozott
szabadidot/az cinkormbnyzati rendeletben meghatftrozott mdrt6kri dijazast k6rem.*

*kfv6nt reszt al6 kell htizni

kozremiikrldo anyakdn yvv ezeto



CSERHATSZENTIVAN 3. melldklet a 6/2017. (V11.28.) sz. dnkormdnyzati
rendelethez.

KERELEM

hivatali helyis6gben, hivatali munkaid6n kivtil ttirt6n6 h:izassfgktit6s enged 6lyezilslhez

Alulirottak k6rj tik h6zassiigk<it6s l6tesit6s6nek .

hivatali helyis6gben, hivatali munkaidon kivtil tort6no enged6ly ezeset. . . . . ...dv

h6nap.....nap......6ra idopontra.

N6v:,...

Lakcim:

N6v:....

Lakcim:

Cserh6tszentiv6n, . . . . .. . . ...6v ...h6......nap

al6ir/s al6irds

Enged6lyez6s eset6n aklzszolgillati tisztvisel6krol sz6l6 tdrvdnyben meghat6rozott
szabadid6tlazonkormftnyzati rendeletben meghatfuozott m6rt6kti dijazistk6rem.*

kcizremiikodo anyakdn yvv ezeto
*kiv6nt reszt al6 kell hrizni


