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Minısített többség !
Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a városban élı
polgáraira.
Évek óta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a polgármester papír alapú
üdvözlı lap megküldésével köszönti a 65., 70., 75., 80., 85., 90. életévet betöltött és a 90 év
betöltését követıen évenként a szekszárdi lakóhellyel rendelkezı polgárokat.
Emellett az önkormányzat évek óta az Idısek Világnapja alkalmából is köszönti a városban
élı 61. és afeletti életkort betöltött polgárait.
A köszöntés annak az üzenetnek a közvetítését szolgálja, hogy szükség van rájuk, szükség van
élettapasztalataikra.
Az idıskorúak köszöntése mellett fontosnak tartom, hogy az emberi élet legjelentısebb
eseményeihez kapcsolódóan a jövıben a városban bejelentett lakcímmel rendelkezı,
tárgyévben született gyermekek, tárgyévben nagykorúvá váló személyek, illetve tárgyévben
házasuló párok is - az idıs polgárokhoz hasonlóan - köszöntésre kerüljenek.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 10. § (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat – a helyi képviselı-testület vagy a
helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló
megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként
vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem
ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által
kötelezıen elıírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját
bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”
Az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az idıskorúak
köszöntése az Mötv. 10. § (2) bekezdésének elıírásaival összhangban önként vállalt
önkormányzati feladatként meghatározhatók, tekintettel arra, hogy az üdvözlı lap kiküldése
nem veszélyezteti a kötelezı önkormányzati feladatok ellátását.
A személyi kör meghatározása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 21. § a) pontjában, valamint e
törvény végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a központi nyilvántartásból történhet, mely adatigényléshez – egyebek
mellett - fel kell tüntetni az adatfelhasználás célját, jogalapját. Ezért is fontos hogy a központi
jogszabályokkal összhangban önkormányzati rendeletben is meghatározásra kerüljön az
érintett kör köszöntése, mint önként vállalt feladat.
A rendelet-tervezethez külön indokolás is készült, melyet az elıterjesztéshez csatoltunk.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelezı feladatként
állítja a jogszabály elıkészítıje elé, hogy elızetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében
foglalt elıírásnak az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl hatásvizsgálati lapot készítettünk,
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melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az elıterjesztéshez.
Az elıterjesztést szakterületét érintıen a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Humán
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalja.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a
rendelet-tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2014. november 20.
Ács Rezsı
polgármester
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet célja, hogy az önkormányzat kinyilvánítsa tiszteletét és megbecsülését Szekszárd
Megyei Jogú Város idıskorú polgárai felé, valamint az emberi élet legmeghatározóbb
eseményeihez (születés, nagykorúvá válás, házasságkötés) kötıdıen kifejezze érintett kör
iránti megbecsülését és erısítse városhoz való kötıdésüket.
Az újszülöttek jelentik a jövıt, a felnıtté válók esetében fontos az önjogúság és a
felelısségvállalás elismerése, a házasságkötés az egyik legfontosabb fordulópont az emberek
életében. Az idıskorúakat pedig külön tisztelet illeti meg, hiszen ık jelentik gyökereinket,
tılük vesszük át a tapasztalatokat.

Részletes indokolás
1. §-hoz:
E szakasz a rendelet hatályát tartalmazza, mely Szekszárd Megyei Jogú Városban bejelentett
lakóhellyel rendelkezı az adott naptári évben született gyermekekre, 18. életévüket betöltött
fiatalokra, házasságot kötött párokra, 61. életévüket betöltött és a 61 év feletti életkort
betöltött polgárokra terjed ki.
2. §-hoz:
A rendelet hatálya alá tartozó személyi kör köszöntésével kapcsolatos feladat- és hatáskör
polgármesterre történı átruházását szabályozza.
3. §-hoz:
E szakasz a köszöntés módjával (papír alapú üdvözlı lap küldése) és a finanszírozás
forrásával kapcsolatos elıírásokat rögzíti.
4. §-hoz:
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 21. § a) pontja értelmében a személyi kör meghatározásához szükséges természetes
személyazonosító adatokat a helyi önkormányzat szervei jogosultak a törvényben vagy
önkormányzati rendeletben meghatározott feladataik ellátásához igényelni. Ezt figyelembe
véve a köszöntésre kerülık körének megállapítását a rendelet-tervezet szerint a jegyzı végzi.
5. §-hoz:
E szakasz a hatályba léptetı rendelkezést tartalmazza.
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ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet-tervezet elfogadása hozzájárul a városban bejelentett lakóhellyel rendelkezı
idıskorú polgárok iránti tisztelet társadalmi elismeréséhez, valamint a város polgáraként
megszületett újszülött és szülei, a nagykorúvá váló fiatalok, valamint a házasságot kötı párok
megbecsüléséhez, illetve városhoz kötıdésüknek erısítéséhez.
b) Költségvetési hatása:
Az üdvözlı lap elkészítésének és megküldésének költsége nem veszélyezteti a kötelezı
önkormányzati feladat – és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek terhére a
város költségvetésében biztosított.
c) Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának
következménye nincs.

környezetre

gyakorolt

hatása,

egészségi

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az üdvözlı lap kézbesítésérıl a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
e) Egyéb hatása: nincs
f) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet-tervezet elfogadásának kiemelt célja Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének a város idıs polgárai iránt érzett tisztelet és megbecsülés kifejezése, valamint
az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, és a házasságot kötı párok megbecsülése,
városhoz kötıdésük erısítése.
A személyi kör meghatározásához, ill. az adatfelhasználáshoz önkormányzati rendeletalkotás
szükséges.
g) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014.(……)
önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot
kötött párok és az idıskorúak köszöntésérıl
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 51. § (1) bekezdés d) pont 1. francia bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 5. alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3) bekezdés 2.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság
véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Városban bejelentett lakóhellyel
rendelkezı, adott naptári évben
a) született gyermekekre (újszülöttek),
b) 18. életévüket betöltött fiatalokra,
c) házasságot kötött párokra,
d) 61. életévüket betöltött és a 61 év feletti életkort betöltött polgárokra (idıskorúak).
2. § A rendelet hatálya alá tartozó személyi kör köszöntésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) által
átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.
3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a polgármester – papír alapú
üdvözlı lap megküldésével - köszönti a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel rendelkezı és adott naptári évben született gyermekeket, 18. életévüket
betöltött fiatalokat, házasságot kötött párokat, 61. életévüket betöltött és a 61 év feletti életkort
betöltött polgárokat.
(2) A Közgyőlés az (1) bekezdés szerinti köszöntés, mint önként vállalt önkormányzati feladat
finanszírozására tárgyévi költségvetési rendeletében forrást biztosít.
4. § A köszöntésre kerülık körének megállapítását - a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 21. § a)
pontjában, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint eljárva - a jegyzı végzi.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

Ács Rezsı
polgármester

dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2014. ……….. hó ….. napján.
dr. Göttlinger István
aljegyzı

