
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

..../2018. (… …) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 24/2010./VII.16./ XI.ÖK rendelet módosításáról 

 

Korábbi rendelkezések: 

 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.      
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás     
alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló     
2010. évi I. törvény 18. § (1) és 32. § (1)           
bekezdésben meghatározott feladatkörében   
eljárva a következőket rendeli el: 

(1) Az Önkormányzat hivatali   
munkaidőben térítésmentesen biztosítja az    
anyakönyvi esemény lebonyolításához   
alkalmas hivatali helyiséget.  

1. § A házasságkötés és bejegyzett élettársi       
kapcsolat létesítésének hivatali   
helyiségen kívüli, valamint a hivatali     
munkaidőn kívül történő   
engedélyezésének szabályairól,  
valamint az azokért fizetendő díjak     
mértékéről szóló 24/2010./VII.16./   
XI.ÖK rendelet 3. § (1) bekezdése      
hatályát veszti. 

  
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        

napon lép hatályba. 

 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 

 



 

 

Indokolás 

a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az 

azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 24/2010./VII.16./XI. ÖK számú rendelet 
módosításáról szóló rendelethez 

 

Az 1. §-hoz 

A rendelet 3. § (1) bekezdésben foglaltakról magasabb szintű jogszabály, az anyakönyvi            
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése rendelkezik, ezért indokolt a rendelet               
technikai módosítása - önkormányzati rendeletben nem szerepelhetnek magasabb szintű         
jogszabályban rögzített előírások – a bekezdés hatályon kívül helyezése. 
 

A 2. §-hoz 
  
A módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 
 

 
 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a        
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli,         
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az          
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló24/2010./VII.16./ XI.ÖK rendeletének módosítása        
várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében              
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  

 Nincsenek ilyen hatásai. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  

A rendelet alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és       
pénzügyi feltételek nem szükségesek. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei  
  
  

 A rendelet módosítása környezeti hatással nem jár. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása      
nincs.  

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

Jogszabályi megfelelés. 
Törvényességi felülvizsgálat keretében kötelezés a rendelet      
módosítására.  

  
  



 

  

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

A rendelet alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és       
pénzügyi feltételek nem szükségesek.  

7. Egyéb információ  
  
  

 - 

  
  
 

 
 
 
 
 
 


