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E L Ő T E R J E S Z T É S 

az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól szóló  

5/2017. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet:  1 db rendelet-tervezet 
 

Jogszabályi háttér:  

 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 
- a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet  

 

 

 

Általános indokolás 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2020. évi CLVI. törvény 27. § (2) bekezdésének és 39. § (2) 

bekezdésének 2021. február 1. napjával hatályos módosítása – kivéve a közeli halállal 

fenyegető állapotot – megszünteti a házasságkötés vasárnapi napon történő létesítését. Erre 

tekintettel szükséges az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (II. 

14.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Részletes indokolás: 

1. § A az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (II. 14.) számú 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének módosított szövegét tartalmazza. 

2. § Záró, hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Csökmő, 2021. január 20. 
 
                          /:Nagy Tibor s.k.:/                                                                
                                 polgármester                 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának 

megítélése. A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

ab) környezeti és egészségi következményeit,  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b)  a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  

 

A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:  

 

A rendelet módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

I. Várható társadalmi hatások:  

A rendelet módosításnak nincs számot tevő társadalmi hatása. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet módosításnak nincs számot tevő gazdasági hatása.  

 

III. Várható környezeti hatások:  

A rendelet módosításnak nincs környezeti hatása. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények:  

A rendelet módosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.  

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendelet módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A jogszabályi változások miatt szükséges a helyi rendelet és a központi jogszabályok 

összhangjának megteremtése. Ennek elmaradása esetén a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívással élne az Önkormányzat felé. 

 

VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  

 

Csökmő, 2021.január 20. 

 

 

        Fülöpné dr. Kerti Judit  

         jegyző 
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1.számú melléklet az előterjesztéshez: rendelet-tervezet 

 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  

…../2021. (….) rendelete az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól szóló  

5/2017. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

tv. 96. §–ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Csökmő 

Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás egyes 

szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény pénteki napon 13.00 órától 19.00 óráig, 

szombati napon 11.00 órától 19.00 óráig engedélyezhető. 

 

2.§ 

Jelen rendelet 2021. február 01. napján lép hatályba, és 2021. február 02. napján hatályát 

veszti. 

 

Csökmő, 2021. január 20. 

 

      Nagy Tibor                                                                           Fülöpné dr. Kerti Judit 

      polgármester                                                                                              jegyző 

 

 


