
INDOKOLÁS

A rendelet 1. §-ban módosított szöveg nem csak a hivatali munkaidőn kívüli, hanem a hivatali 
helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez szüksége engedélyezésre is kitér, valamint így a 
régi szövegből kikerült az 1. mellékletre történő hivatkozás, mivel az 1. melléklet is hatályon 
kívül került. 

A 2.§ tekintetében jogszabályváltozás miatt került sor a szöveg megváltoztatására.

A 3. §-ban a Közös Hivatalhoz való csatlakozás miatt szükséges az anyakönyvvezető részére 
a rendeletben megállapított díj, pénzeszköz átadás formájában történő biztosítása.

A  4.§-ban  hatályon  kívül  helyezésre  került  a  melléklet,  mivel  áprilistól  a  jegyzőkönyv 
mellékletében szerepel a kérelem erre vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

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

A rendelet-tervezet címe:   Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
…/2013. (..….) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő  díjak  mértékéről  szóló  12/2011.(IX.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Társadalmi-gazdasági hatása:  A  díjak  csökkentése  esetén  esetleges  növekedés 
mutatkozhat a hivatali munkaidőn kívül külső helyszínen történő 
házasságkötések számában.

Költségvetési hatása: A díjak csökkentése esetén egyéb forrásból szüksége biztosítani 
az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos költségeket.
A  Közös  hivatalnál  meg  kell  teremteni  a  forrást  az 
anyakönyvvezető részére fizetendő rendeletbe szabályozott  díj 
kifizetéséhez.

Környezeti, egészségi következményei: nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása: Nincs.
A  rendelet  megalkotásának  szükségessége: A  hatályos  jogszabállyal  történő  összhang 

megteremtése.
A  rendelet  megalkotása  elmaradása  esetén  várható  következmények:  a  rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén,  annak következményeként 
jogszabálysértés valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi 
észrevételét vonná maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs



Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013.(….) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  anyakönyvekről,  a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet  15. § (2) és (6) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  egyes  anyakönyvi 
események  engedélyezésének  szabályairól,  valamint  az  azokért  fizetendő  díjak  mértékéről 
szóló 12/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 
megtartását a jegyző engedélyezi.  Az engedély iránti  kérelmet írásban kell  előterjeszteni a 
házasságkötésre történő bejelentkezéskor.”

2.§ A R.  6.§ a)  és  b) pontjában a  „köztisztviselők”  szövegrész helyébe  a „  közszolgálati  
tisztviselők” szövegrész lép.

3.§ A R. a következő 6/A.§-sal egészül ki:
„6/A.  §  A rendeletben  az  anyakönyvvezető  részére  megállapított  díj  kifizetésére  szolgáló 
összeget  az  önkormányzat  –  szakmai  teljesítés  igazolás  alapján  –  nyolc  napon  belül 
pénzeszköz átadás formájában biztosítja a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak.”

4.§ Hatályát veszti a R. 1. melléklete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza Dr. Szabó Tímea
Polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.     

Dr. Szabó Tímea
              jegyző

  


