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Előterjesztés
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. február 27-i ülésére

Tárgy: Az  egyes  anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól  és  az  eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a 2010. évi CXLVIII. törvénnyel módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról, és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet 2011. január 1. napjától.

A megállapított 42/A § (4) bekezdése alapján: 

„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül  

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül tör

ténő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás el 
lentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj  
mértékét.”

A fenti  felhatalmazás  alapján  figyelembe véve  az  anyakönyvvezetőnk  áldozatkész,  lelkiismeretes, 
munkaidőn túli munkáját, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt rendeletben meghatározott díjak 
megá
megállapítását javaslom elfogadásra.

Fentiek alapján az Előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezeteket terjesztem a T. Képvi
selőtestület elé első olvasatban való elfogadásra.

Vál, 2014. február 17.

Tisztelettel:

Dr. Balogh Lóránd
Jegyző
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…./2014. (II. 27.) számú határozata
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet első olvasatának 
elfogadásáról

Vál  Község Önkormányzat  Képviselőtestülete az egyes anyakönyvi  események engedélyezésének 
szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét első olvasatban elfogadja, további átdolgozásra alkalmasnak tartja.

A  Képviselőtestület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  rendelettervezet  végső  változatát  társadalmi 
véleményeztetést  követően  terjessze  elő  Képviselőtestület  2014.  február  végi  soron  következő 
ülésére.

Felelős: Jegyző:
Határidő: Azonnal
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