Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete
9/2011.(VI.01.)önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében
eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Apátfalva Község közigazgatási területén megrendezendı
házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot (továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítı
ügyfelekre.
2. §
(1) Az anyakönyvi események lebonyolítását az Önkormányzat a hivatali helyiségében –
házasságkötı terem – a hivatal munkaidejében és rendkívüli körülmények miatt
engedélyezett külsı helyszínen és idıpontban térítésmentesen biztosítja.
(2) Rendkívüli körülménynek minısül különösen, ha az anyakönyvi eseményben résztvevı
ügyfél egészségi állapota vagy életkora miatt a hivatalos helyiségben, vagy a hivatal
munkaidejébe való megjelenése nem lehetséges.
3. §
(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül akkor engedélyezhetı más helyszínen
vagy a hivatal munkaidején túl, ha az esemény megtartásának méltósága, tekintélye,
jogszabályban elıírt módja nem sérül és az anyakönyvi iratok védelme biztosítható.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért, munkaidın kívül
történı házasságkötésért, és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért térítési díjat nem
kell fizetni.
4. §
(1) Az anyakönyvi eseményen közremőködı anyakönyvvezetıt a hivatali munkaidın kívül,
hivatali helyiségben valamint hivatali helyiségen kívül végzett munkájáért a rendkívüli
munkavégzés idıtartamához igazodó szabadidı illeti meg.
5. §
A rendelet a kihirdetés napján 2011. június 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a fenti
idıpont után megkötött házasságok és bejegyzett élettársi kapcsolatok esetében kell
alkalmazni.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyzı

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendelet megalkotása nem tartalmaz olyan
elemeket, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minıségét nem befolyásolják, ezért a
társadalmi hatás nem mérhetı.
II. Gazdasági hatások: A rendelet elfogadásának gazdasági hatása nincs.
III. Költségvetési hatások: A rendeletben nem került megállapításra a házasságkötı teremért
bérleti díj, továbbá az anyakönyvi eseményért sem kell fizetni, az anyakönyvvezetı
szabadidıt kap a házasságkötéssel eltöltött rendkívüli munkavégzésért, így költségvetési
hatása nincs a rendeletnek.
IV. Környezeti hatások:
következményei nincsenek.
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V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi
következményei nincsenek.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelet megalkotás nem keletkeztet
olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének
tekinthetı.
VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat a rendelet elfogadásával az
anyakönyvi eljárásról, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló
1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazásnak tesz
eleget.
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az
önkormányzat nem hozza meg rendeletét, úgy az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdésben kapott
felhatalmazásnak tesz eleget.
IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz a pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

