Földeák Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011./XII.15./ önkormányzati rendelete
a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali munkaidőn kívüli
közreműködésének engedélyezéséről, a közreműködő anyakönyvvezető
díjazásáról

Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
42/A.§ (4) bekezdés a) és b)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali munkaidőn kívüli
közreműködésének engedélyezéséről, a közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról
a következőket rendeli el:
1.§ (1) A
rendelet hatálya Földeák község közigazgatási területén történő
házasságkötés, és egyéb családi esemény társadalmi megünneplése kapcsán az e
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.
(2) Egyéb családi esemény: a névadó, és a 25-50-60 éves házassági évforduló.
(3) Hivatali helyiség: a Körjegyzőségi Hivatal házasságkötő terme.
2.§ A házasságkötés és egyéb családi esemény megrendezése a kérelmezők
számára térítésmentesen történik.
3.§ Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre, vagy egyéb családi esemény
megtartására hétfőtől-péntekig 16.00 óra és 19.00 óra között, valamint szombaton
8.00 óra és 19.00 óra között kerülhet sor a felek és az anyakönyvvezető közös
megegyezése alapján.
4.§ (1) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésen és egyéb
családi eseményen közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri az adott évre vonatkozó
nyilatkozata alapján, úgy bruttó 8.000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti
meg.
(2) Az anyakönyvvezető nyilatkozatot adott év január 15. napjáig köteles tenni.
5.§ E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Vass Imre
polgármester

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület 2011. december 14-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2011. december 15-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre.
Földeák, 2011. december 15.
Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Földeák Község Önkormányzati Képviselő-testülete

a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali munkaidőn kívüli
közreműködésének engedélyezéséről, a közreműködő anyakönyvvezető
díjazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I. Társadalmi hatás: Nincs.
II. Gazdasági hatás: Nincs.
III. Költségvetési hatás: Az anyakönyvvezetőt választása szerint díjazás illeti
meg, mely többletkiadást jelenthet.
IV. Környezeti következmények: Nincs.
V. Egészségi következmények: Nincs.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztratív terhek nőnek,
mivel a hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túli családi eseményen való
közreműködés iránti kérelmet a jegyző határozattal bírálja el.
VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet 42/A.§ (4) bekezdés a) ésb) pontjában kapott falhatalmazás alapján
kötelező.
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértés és az Ötv. 99.§ (1) bekezdésében foglalt
törvényességi felügyeleti eljárás a Csongrád Megyi Kormányhivatal által.
IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

I N D O KO L Á S
Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének

a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali munkaidőn kívüli
közreműködésének engedélyezéséről, a közreműködő anyakönyvvezető
díjazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.
évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdés a) ésb) pontjában kapott
falhatalmazás alapján kötelező a hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali
helyiségen kívül történő házasságkötés és egyéb családi események
engedélyezésének szabályait, valamint az anyakönyvvezető díjazását
meghatározni.
A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll,
tekintve, hogy a felhatalmazást adó, az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet a
jogharmonizációs követelményeknek megfelel.
A jogalkotásról szól 2010. évi CXXX. Törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési
kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
Földeák, 2011. december 7.

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

