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Tisztelt Képviselő-testület!

2014.  július  1-jével  jelentősen  módosult  az  anyakönyvi  törvény,  és  számos,  kapcsolódó
jogszabály, fenti naptól kezdődően indult el az elektronikus anyakönyvezés. Az új jogszabály
nagyon sok háttérmunkát  generál,  mivel annak lényege,  hogy a papír  alapú anyakönyvből
minél előbb be kell rögzíteni az adatokat az elektronikus anyakönyvbe (ez 120 év anyagát
jelenti). 

A jogszabályi  változás  megnövelte  a  fenti  feladatokkal  foglalkozó  kollégák  leterheltségét,
ezért az ügyintézési határidők betartása, a zökkenőmentes ügyintézés elősegítése érdekében
javaslatot teszek az Anyakönyvi Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosítására. 
Korábban  az  Anyakönyvi  Hivatal  ügyfélfogadási  rendje  igazodott  az  Ügyfélszolgálati  és
Okmányiroda  szélesebb  ügyfélfogadási  rendjéhez.  A fenti  szervezeti  egység  feladatainak
legnagyobb részével a személyi állománnyal együtt 2013. január 1-jétől átkerült a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatalához. 

Az Anyakönyvi Hivatal új ügyfélfogadási rendje 2014. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint
alakulna:

hétfő: 8.00-16.00 óráig,
szerda: 8.00-17.00 óráig,
csütörtök: 8.00-12.00 óráig.

A rendeletből törölni szükséges továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokra utaló
rendelkezést, mivel azok átkerültek az Intézményüzemeltetési Szervezethez.

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Jat)  17.  §-a  szerint  a
jogszabály  előkészítője  –  a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó  részletességű  –
előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható  következményeit.  A
hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását,
melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az  önkormányzati  rendeletet  módosító  rendelet  megalkotását  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban:  Mötv.)  67.  §.  d)
pontja teszi lehetővé, megalkotását a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények  módosításáról  szóló  2012.  évi  XCII.  törvény  és  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról  szóló  218/2012.  (VIII.  13.)  Kormányrendeletben  foglalt  szabályokból  adódó
változások indokolják. 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A  rendelet-tervezet  elfogadásának  és  alkalmazásának  környezeti  és  egészségügyi
következményei nincsenek. 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A  rendeletben  foglaltak  végrehajtásának  adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatásai
nincsenek. 



4.  A  rendelet  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:
Az  elektronikus  anyakönyvre  vonatkozó  új  jogszabályi  rendelkezések  végrehajtása  miatt
szükséges az Anyakönyvi Hivatal ügyfélfogadási idejének módosítása. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A  jogszabály  alkalmazáshoz  szükséges  személyi,  tárgyi,  szervezeti,  pénzügyi  feltételek
rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után szíveskedjen
döntést hozni a Polgármesteri Hivatalról szóló önkormányzati rendelet módosításáról!

Várpalota, 2014. augusztus 13.

Talabér Márta
polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
../2014. (___. ___.) önkormányzati

r e n d e l e t e
a Polgármesteri Hivatalról szóló 17/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról a Polgármesteri Hivatalról szóló 17/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvényének  32.  cikk  (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében,
a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 67.  §  d)  pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  A Polgármesteri  Hivatalról  szóló 17/2011.  (III.  31.)  önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban:
Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)  A személyügyi  és  szakoktatási  szaktanácsadói  feladatok  a  Jegyző  közvetlen  vezetése  alá
tartoznak. ”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) A Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
a) az Anyakönyvi Hivatalra vonatkozóan: 

hétfő 8.00-16.00 óráig,
szerda 8.00-17.00 óráig,
csütörtök 8.00-12.00 óráig.”

3. §. Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2014. szeptember 2-án hatályát veszti. 

V á r p a l o t a , 2014. augusztus 22.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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