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Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013.
(II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 2016. január 26. napján érkezett levelében jelezte,
hogy a Miniszterelnökség TER-1/2152/1/2016. iktatószámú államtitkári utasítása
meghatározta a fõvárosi és megyei kormányhivatalok helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletével kapcsolatos 2017. évi ellenõrzési munkatervét.

Az ellenõrzési munkaterv 1. pontja alapján 2017. év elsõ öt hónapjában kerül sor a települési
önkormányzatok anyakönyvi tárgyú rendeleteinek vizsgálatára különös tekintettel az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-ában foglalt
rendeletalkotási felhatalmazásnak való megfelelésre. A munkaterv 2. pontja alapján 2017. év
második és harmadik negyedévében a kormányhivatal a helyi népszavazással kapcsolatos
önkormányzati rendeleteket vizsgálja felül.
A munkaterv 1. pontja szerinti ellenõrzés magában foglalja annak vizsgálatát, hogy a helyi
önkormányzatok rendeletéi megfelelnek-e az At. 19. § és 33. §-ában foglaltaknak, nem
terjeszkednek-e túl a kapott felhatalmazás keretein, valamint arra hogy a helyi
önkormányzatok által megalkotott rendeletek a házasságkötésre valamint a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére is vonatkoznak-e.
A vizsgálat kiterjed arra is, hogy a tárgykörben módosított, újonnan megalkotott anyakönyvi
tárgyú rendeletek a települési önkormányzatok honlapján közzétételre, illetve a Nemzeti
Jogszabálytár rendszerén keresztül feltöltésre kerültek-e.

Mindezek a megállapítások mentén szükséges az anyakönyvi tárgyú rendeletünket
módosítani.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény elõírása szerint a rendelet-tervezethez
kapcsolódó hatásvizsgálatról és a részletes indokolásról az alábbiak szerint tájékoztatom a
Képviselõ-testületet:

Elõzetes hatásvizsgálat

Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013. (II.13.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály
elõkészítõje elõzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit.

1. Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet megalkotása a magasabb szintû jogszabály rendelkezéseivel való
harmonizációt eredményezi.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetnek gazdasági hatásai nincsenek.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti hatásai nincsenek.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletmódosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-tervezet megalkotása a magasabb szintû jogszabállyal való ütközés miatt vált
szükségessé.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
8. Egyéb hatások: nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztés megvitatását követõen az
alábbi rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Konyár, 2017. február 20.

Tisztelettel:

Vig Szilárd
polgármester
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

……/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól
szóló 2/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 19. § (1) (1a) és (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
13/2016. (V.27.) Önk. Rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és
Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

1. §

Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013. (II.13.)
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a
következõképpen módosul:

(2) Konyár Község közigazgatási területén, hétköznapokon munkaidõben a Konyári
Polgármesteri Hivatal (Konyár, Rákóczi u. 24.) épületének Házasságkötõ Termében
megrendezett családi ünnepségen díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

- ünnepség céljára megfelelõen berendezett helyiség,
- ünnepi beszéd,
- gépi zene.

2. §

Rendelet 4. § (3) bekezdése a következõképpen módosul:

Hivatali munkaidõn kívülinek minõsül az a házasságkötés létesítése, mely jogszabályban, és a
Konyári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott
munkarendtõl eltérõen történik.

3. §

Rendelet 5. § (1)- (4) bekezdése a következõképpen módosul:

(1) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés létesítése
esetén 5.000 Ft-ot kell fizetni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén 20.000 Ft-ot kell fizetni.

(3) Az (1) és (2) pontban meghatározott díjat a kérelmezõknek az OTP Nyrt. Derecskei
fiókjánál vezetett Konyári Polgármesteri Hivatal számlájára (bankszámlaszám:
11738118-15830920) kell megfizetniük, legkésõbb az esemény lebonyolítását
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megelõzõ 5 munkanapon belül. A készpénzutalási megbízás közlemény rovatában fel
kell tüntetni az "Esküvõ" megjelölést. A befizetés tényét a kérelmezõk kötelesen
igazolni az anyakönyvvezetõnél legkésõbb az esemény elõtti munkanapig.

(4) Az anyakönyvvezetõt a hivatali munkaidõn, valamint a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés létesítéséért napi 10.000.- Ft díjazás illeti meg.

4. §
A Rendelet 5. § (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A Rendeletben meghatározott díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

6. §

A Rendelet 2. számú melléklete a következõképpen módosul:
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2. melléklet a 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez1

Illetékbélyeg
helye

KÉRELEM

hivatali munkaidõn kívüli házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidõn kívüli engedélyezését.

Név: ______________________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________________
Levelezési cím: _____________________________________________________________

Név: ______________________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________________
Levelezési cím: _____________________________________________________________

Vállaljuk, hogy az önkormányzat által megállapított hivatali munkaidõn kívüli házasságkötés
létesítése engedélyezéséhez megállapított díjat a z OTP Nyrt. Derecskei fiókjánál vezetett
Konyári Polgármesteri Hivatal Költségvetési Elszámolási számlájára befizetjük.

Kelt : _____________________________

___________________________________ ____________________________
kérelmezõ aláírása kérelmezõ aláírása

Konyár, 2017. február 23.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

1 Módosította: 4/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2014. február 01.

http://www.pdfdesk.com


5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a
jegyzõ gondoskodik.

(3) A rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Konyár, 2017. február 23.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2017. február 23.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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