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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2015. június 26-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 

szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…../2015. (……..) önkormányzati rendelet-tervezete  

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelete módosításáról*  

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

a) kedden és csütörtökön 16.00-18.00 óráig, 

b) pénteken 12.30-18.00 óráig, vagy 

c) szombaton 14.00-20.00 óráig 

terjedő időszakban tartható.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

Pápa, 2015. június 18. 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária  

            polgármester            címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*  A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrészek 

a javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.) 
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Általános indokolás 

 

A Képviselőtestület a 12/2015. (V.29.) rendeletével módosította Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendeletét. A módosítás eredményeként a Pápai Polgármesteri Hivatal 

munkarendje megváltozott, ezért indokolt Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítása az új munkarendnek megfelelően. 

 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A Rendeletben meghatározott hivatali munkaidőn kívül házasságkötés és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése időpontjának a hivatali munkarendhez történő igazítása. 

 

2. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - 

a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezésére figyelemmel, amennyiben 

a települési önkormányzat a hivatali helyiségen és a munkaidőn kívüli házasságkötésért, mint 

szolgáltatásért ellenszolgáltatást kíván megállapítani, akkor ezt csak önkormányzati 

rendeletben teheti meg. E rendelet megalkotása nem kötelező, de hiányában a hivatali 

helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötésért ellenszolgáltatás sem állapítható meg. 

A rendelet-tervezet a törvényi felhatalmazásnak alapján a hivatal munkarendje szerint 

határozza meg a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének időpontjait, a módosítás az ellenszolgáltatás díját nem érinti, ezért mérhető 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A módosítás többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet-tervezet megalkotásának szükségességét a hivatal munkarendjéhez történő 

igazodás indokolta. Elmaradásának következménye a munkaidő vége és a szabályozás kezdő 

időpontja között keletkező indokolatlan holtidő. 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet-tervezet alkalmazásához a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a 

feladat-ellátáshoz a költségvetési forrás biztosított. 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

  Bakalár Attila igazgatási csoportvezető 

 

 

Pápa, 2015. június 18. 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                polgármester 


