
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (VII.06.) önkormányzati rendelete 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 
valamint az azokért fizetendő térítési díjakról szóló 

16/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a hivatali 
helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, és mindezek esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 16/2011. (IX.30.) 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban Rendelet)az alábbiak szerint módosítja 

. 

1.§ 

 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

3.§ (2) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen 
kívül  lebonyolított  anyakönyvi esemény a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel 
szolgáltatási díj köteles, melynek mértéke: 25.000 Ft. 

 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

 

Rétság, 2017. június 23.  
- 

Hegedűs Ferenc   
polgármester  

dr. Varga Tibor  
jegyző 

 

A rendelet 2017. július 06. napján kihirdetésre került: 

- 

 

                                dr. Varga Tibor  

                               jegyző 

 



 

INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,   
valamint az azokért fizetendő térítési díjakról szóló 

16/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításához 
 
A rendelet a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen 
kívül  lebonyolított  anyakönyvi esemény szolgáltatási díj köteles, melynek mértékét 
módosítja. Az eredeti rendelet 25.000 Ft + áfa összeget tartalmazott, a módosítás az áfára 
történő utalást törli. 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Törvényességi ellenőrzés keretében feltárásra került, hogy a hivatali helyiségben, hivatali 
munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi esemény 
szolgáltatási díj 25.000 Ft + áfa összegben került megállapításra. Az áfára történő hivatkozást 
törölni szükséges.  

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: nincs. 
2.) Gazdásági, költségvetési hatása jelentős. nincs 
3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: nincs 
4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: nem szükségesek 
5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: nincsenek 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: pontosítást hajtunk végre. 


