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Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete
a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali, munkaidőn túli házasságkötés (továbbiakban:
anyakönyvi esemény) akkor engedélyezhető, ha törvényerejű rendeleten meghatározott
feltételek megléte mellett az anyakönyvi esemény megtartása nem akadályozza a
korábban előjegyzésbe vett anyakönyvi események megtartását.
2.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel
összefüggésben a többletszolgáltatást ellentételezéseként a rendelet 1 mellékletében
meghatározott díjat kell megfizetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesülnek az ügyfelek, ha
a felek valamelyikének, közeli halálával fenyegető egészségi állapota indokolja a
hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény
megtartását.
3.§ Ha az anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli
munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, abban az esetben az
anyakönyvvezetőt a kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege illeti meg.
4.§ Ez a rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba.
Vigántpetend, 2012. április 12.
Marton Istvánné sk.
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2012.április 25.

Takács Lászlóné
körjegyző

Takács Lászlóné sk.
körjegyző

1 melléklet a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról szóló 13/2012.(IV.25.)önkormányzati
rendelethez

1

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő
díj:
10.000.-ft.

2

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő
díj:
5000.-ft.

Az e mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

Előzetes hatásvizsgálat
„a jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő–testületének 13/2012.(IV.25.) önkormányzati
rendelete a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról.
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az Önkormányzat az anyagkönyvi eseményekért mostanáig nem szedett díjat, függetlenül
annak helyétől és idejétől. A megváltozott jogszabályi környezet ad lehetőséget helyi
rendelettel történő szabályozásra a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésekre fizetendő díjakról. A szerényebb házasságkötési szertartást igénylők részére
pedig továbbra is ingyenes a munkaidőben és hivatali helyiségben megtartott anyagkönyvi
esemény. Tehát a díjak szabályozása miatt nem várható a házasságkötések számának
csökkenése. A rendelettervezet jelentős gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
Az anyagkönyvi eseményekből esetlegesen származó többletfeladatok az önkormányzat
oldalán többletköltséget jelentenek, amelyeket a tervezet az anyakönyvi eseményeket
igénybevevőkre hárít.
Környezeti, egészségi következményei:
A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. Az anyagkönyvi eseményekhez
közvetlenül kapcsolódó adminisztratív terhek többnyire függetlenek az anyagkönyvi esemény
helyszínétől vagy időpontjától.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Jogszabályi felhatalmazás. A szükségességét az anyakönyvi események lebonyolítására
vonatkozó társadalmi igény, valamint az Alkotmánybíróság által is megerősített állami
kötelezettség (anyagkönyvi események feltételeinek és akadályainak körültekintő és
differenciált meghatározása) indokolja.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Nincs, illetőleg a szabályozás elmaradása esetén többletköltségek az önkormányzatot terhelik.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek:
Személyi,szervezeti, és tárgyi feltételek adottak.
Vigántpetend, 2012. április 12.

Takács Lászlóné
körjegyző

