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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 
a családi események során alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló 

15/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a családi események során alkalmazandó szolgáltatási 
díjakról szóló 15/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint 
módosul: 
 

1.§ 
 

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Nem köthető házasság az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 15/A. § (8) bekezdésében meghatározott napokon.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A házasság hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezésére az Atvr. 
15/A. § (3)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”  
 

3. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „hivatali munkaidőn túli” 
szövegrész helyébe a „hivatali munkaidőn kívüli”, a Rendelet 3. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az 
„1. számú melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg lép, továbbá a Rendelet 3. § (3) bekezdésében, 
2. számú mellékletében a „2. számú melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szöveg lép.  
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a családi események során alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló 
15/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt Marcali Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének a családi események során alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló 15/2011. (II. 25.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) ellen, amelyet a Képviselő-testület 2011. február 24-i 
ülésén fogadott el.  

Az észrevételben foglaltak egy részét csak az esetleges rendeletmódosítás tervezetek megalkotásakor lehet és 
kell figyelembe venni. Így helytelen és szükségtelen módosítani a Rendelet megjelölését, bevezető részét 
(jogalkotói hatáskör, feladatkör megjelölés és a jogalkotás aktusára utaló kifejezés) és a hatályba lépett 
jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését. 

Az észrevétel további négy esetben fogalmaz meg módosítandó és módosítható problémát, amelyek miatt a 
Rendelet módosítását a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük. Módosítani szükséges azt, hogy az 
anyakönyvekről, a házasságkötésről és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (Atvr.) a 
házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése esetén a „hivatali munkaidőn kívüli” szövegrészt 
használja a Rendelet 3. § (1) bekezdésében használt „hivatali munkaidőn túli” szöveg helyett. Hasonlóképpen a 
Rendelet mellékletére történő hivatkozás helyesen „1. melléklet” az „1. számú melléklet” helyett. 

Az új jogszabály- szerkesztési követelmények alapján az olyan jogszabály szövegét, amellyel a jogszabály az 
Alkotmány alapján nem lehet ellentétes, sem szó szerint, sem tartalmilag idézni nem lehet, ehelyett hivatkozást 
kell alkalmazni. Ezért a Rendelet 5. § (2) bekezdése módosulna, valamint a Rendelet 6. § (1) bekezdése is, és 
hatályon kívül helyezésre kerülne a Rendelet 6. § (3)-(4) bekezdése. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt Rendelet módosítását a fenti indokolás alapján 
szíveskedjen elfogadni. 

Marcali, 2011. október 17. 
 

 
Dr Sütő László s.k.  
  polgármester  

 


