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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya 2022. júliusában energia-veszélyhelyzetet hirdetett és hét pontból 

álló intézkedési tervet fogadott el. A Kormány központi intézkedéseihez hasonlóan 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete is rövid, közép és hosszú távú 

intézkedési terveket kíván elfogadni.  

 

A növekvő energiaárak és ezzel párhuzamosan növekedő közüzemi kiadások miatt a rövid távú 

intézkedési terv részeként a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal által lebonyolított 

házasságkötésekre az alábbi szabályok kerülnének meghatározásra, amennyiben a T. Testület a 

rendelet megalkotásáról dönt: 

 

Az optimális energia-felhasználás megvalósítása érdekében a házasságkötésekre két hivatalos 

helyiségben kerülhet sor: a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (mely 

hétfőtől-csütörtökig fűtött), illetve a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési 

Ház szervezeti egységének épületében (Jánossomorja, Óvári út 4.). 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény 91. § (4) bekezdése alapján a 

kormánytisztviselő munkaidő-beosztását a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző, illetve a 

jegyző esetén a polgármester) az általános munkarendtől eltérően is megállapíthatja. A Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői feletti munkáltatói jogkör gyakorlói (jegyző, 

polgármester) új munkarend bevezetése mellett döntöttek, így az önkormányzati rendelet 

módosítása vált szükségessé. 
 
A rendelet-tervezetet az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: Nincs. 

Gazdasági, költségvetési hatása: A pénteki napon megtartásra kerülő házasságkötések 

hivatali időn túli házasságkötésnek minősülnek, így díjfizetési kötelezettség keletkezik. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: Az önkormányzati rendelet módosítása az energia-veszélyhelyzet okozta 

kihívások miatt vált szükségessé.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

Kérem a T. Testületet, hogy az önkormányzati rendelet módosításáról és annak megalkotásáról 

döntést hozni szíveskedjenek. 

Jánossomorja, 2022. 10. 07. 

dr. Péntek Tímea s.k. 

          jegyző 


