Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 12/2011. (IX.14.) önkormányzati
rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal célellenőrzés keretében elvégezte az anyakönyvi tárgyú
rendeletek törvényességi vizsgálatát.
A célellenőrzés eredményeképpen a kormányhivatal felhívta a figyelmet a helyi rendelet
néhány szakasza és a jelenleg hatályos központi jogszabályi előírások összhangjának a
megteremtésére.
A törvényességi észrevétel helytálló, ezért a tárgyi önkormányzati rendelet módosítása
indokolt.

Előzetes hatásvizsgálat
A rendeletalkotás
a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős,
b) költségvetési hatása: nem jelentős,
c) környezeti, egészségi következménye: nincs,
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendeletalkotás kapcsán felmerülő
adminisztratív feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel,
valamint az ágazati központi jogszabályokkal történő összhang megteremtése.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
a) személyi: rendelkezésre áll,
b) szervezeti: rendelkezésre áll,
c) tárgyi: rendelkezésre áll,
d) pénzügyi: rendelkezésre áll.
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Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (……) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
szóló 12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Hatályon kívül kerül Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 12/2011. (IX.14.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a.
2. § A Rendelet 1. § 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Hivatali munkaidő: Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali munkaideje:
hétfő – csütörtök: 730 – 16 óráig, pénteken: 730 – 1330 óráig.
3. § A Rendelet 2. § (2) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2). A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző engedélyezi.
(3) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az Alsószölnöki Közös
Önkormányzati Hivatal (9983 Alsószölnök, Fő út 19.) anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani.”
4. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (4) Ha a hivatali helyiségen kívüli helyszín a házasságkötés lebonyolításához előírt
feltételeknek nem felel meg, a jegyző a benyújtott kérelmet elutasítja, egyidejűleg az e
rendelet szerinti hivatali helyiséget helyszínként felajánlja.”
5. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat legkésőbb a házasságkötést megelőző 5 munkanapon
belül, Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított számla alapján kell
megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró
anyakönyvvezető felé igazolni.”
6. § (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző, az önkormányzat hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
Alsószölnök, 2017. .…
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetése 2017. ……..-án megtörtént.
Alsószölnök, 2017. …………..
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző
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Indokolás
Anyakönyvi
tárgyú
önkormányzati
rendeletek
célvizsgálata
megállapításai
figyelembevételével a helyi rendelet néhány szakaszának pontosítása és módosítása indokolt.
1. §: A helyi rendelet 4. § (2) bekezdése és az 5. § nincsenek összhangban, ezért az 5. §-nak a
hatályon kívül helyezése szükséges.
2. § - 5. §: A „körjegyzőség” és a „körjegyző” meghatározás már nem felel meg a hatályos
központi előírásoknak, ezért a jelenleg hatályos megnevezéseket kell alkalmazni.
A fentiek alapján javaslom a rendeletmódosítás elfogadását.

Alsószölnök, 2017. május 23.
Monek Zsolt sk.
polgármester

Az előterjesztést készítette: Szukicsné Skaper Mónika jegyző
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