
4. 
 

Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. április 26-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül 
történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
 
 
Az elıterjesztést készítette:      dr. Gazdag Judit 
          jogi referens 
         
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: 

Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság 

 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:  Muhariné Mayer Piroska 
    aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
        Kutasiné Nagy Katalin  
                     jegyzı távollétében 
 
 
        Muhariné Mayer Piroska sk. 
             aljegyzı



 

 

Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. április 26-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül 
történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

Iktatószám: I/5341/1/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. december 15-i ülésén 
24/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletével döntött a hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvi események után fizetendı díjakról és az 
anyakönyvvezetı részére a munkáltató által fizetendı díjról. A rendelet hatályba lépett 2011. 
december 16. napjával. 
 

A 2012. január elsejével hatályba lépı jogszabályi változások és azok végrehajtásának 
elısegítésére kiadott Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Fıosztály 
NGM/1250/1/2012. sz. tájékoztatója szerinti elıírásoknak történı megfelelés érdekében a 
fenti rendelet módosítása vált szükségessé. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
gazdálkodása 2012. január elsejétıl elkülönült, melynek értelmében a pénzforgalom céljára 
külön számlákat kellett nyitni. A megváltozott számlanevek és számlaszámok a rendelet 2. § 
(2) bekezdés b) és c) pontjainak módosítását tették szükségessé. 
 
Elızetes hatásvizsgálat 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A 24/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet megalkotása elıtt megvizsgált társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatásokhoz képest újabb hatás nem merült fel. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet megalkotásából eredı környezeti és egészségi következmény nem mutatható 
ki. 

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A korábban megalkotott rendelethez képest, adminisztratív többletterhet nem ró a 
Polgármesteri Hivatalra. 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
A jogszabályi változások következtében elıállt kötelezettségek teljesítésének 
következtében módosult Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának a Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt.-nél vezetett bankszámla száma. A bankszámlaszám átvezetése a jelen 
elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetben megtörtént. 
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5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges fenti feltételek adottak, a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézıjének munkakörében a rendeletalkotás elıkészítése 
szerepel. 
 

A fentiek alapján az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt 
Képviselı-testület elé. 
 
Lajosmizse, 2012. április 13. 

Basky András s.k. 
   polgármester 
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elıterjesztés  melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (...) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

24/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és 
a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 15/A. § (6) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 1.1. w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket 
rendeli el: 
                                                                        1. § 
 

(1)Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hivatali helyiségen kívüli 
és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII. 16.) 
önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b), c) pontja helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
 
[Az (1) bekezdésben meghatározott díjat] 

 
„b) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél 

 vezetett, 10402599-50526550-53861009 számú bankszámlájára történı banki 
 átutalással, 

 

c) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél 
 vezetett, 10402599-50526550-53861009 számú bankszámlájára készpénz átutalási 
 megbízással kell megfizetni.” 

 
2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti.  

 

Basky András     Kutasiné Nagy Katalin 
             polgármester                                       jegyzı 
 

A rendelet kihirdetve: 2012. ……………….  

Kutasiné Nagy Katalin 

 jegyzı 


