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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Az anyakönyvi eljárás egyes szabályai tárgyú önkormányzati rendelet 
újraszabályozásáról 

 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. novemberi testületi ülésén alkotta 
meg a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a családi események szolgáltatási 
díjairól szóló 21/2013.(XI.07.) önkormányzati rendeletét. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyelet körében eljárva megvizsgálta 

a fenti rendeletet és a következőket állapította meg: 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 9.§-a és a 31.§ (1) 

bekezdése alapján a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a megyei jogú 

városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának 

anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.  

A fentiek alapján csak a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti 

önkormányzat anyakönyvi rendelete tartalmazhat bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére és 

díjára vonatkozó rendelkezéseket, Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem 

rendelkezik felhatalmazással a szabályozásra. 

Az Atv. 96. §-ában foglalt rendeletalkotási felhatalmazás kizárólag a házasságkötés 

létesítésére terjed ki, nem vonatkozik az egyéb családi események engedélyezésének és 

díjainak szabályozására, ezért az anyakönyvi rendelet egyéb családi események 

engedélyezési szabályainak és díjra vonatkozó előírásainak hatályon kívül helyezése 

szükséges. 

Az anyakönyvi rendelet kiegészítése szükséges, mivel nem tartalmazza az Atv. 96. § a) pontja 

alapján kötelező rendeletalkotási tárgykörnek minősülő, hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés engedélyezésének szabályai körében a hivatali munkaidő fogalmát. 

Az anyakönyvi rendelet bevezető részében feladatkörként az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja került megjelölésre. 

Tekintettel arra, hogy a rendelet bevezető része nem módosítható, a kormányhivatal új 

rendelet elfogadását javasolja. 

A szakmai segítségnyújtásban foglaltakat megvizsgálva és az abban foglaltakkal egyetértve 

indokolt a 21/2013.(XI.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg 

egy új rendelet megalkotása. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése 
alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit.  

A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható következményeiről – az 
előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:  

 
 



a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  
 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  
Nincsenek.  
ab) környezeti és egészségi következményei:  
Nincsenek.  
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
A rendelet módosítása nem okoz adminisztratív többlet terhet, mivel semmilyen  
adminisztratív terhet befolyásoló új szabályt nem állapít meg.  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
 

Az önkormányzatnak fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási 
kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést 
követne el, illetve ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabályokkal.  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi  
feltételek:  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi  
feltételek rendelkezésre állnak.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.  

Szerep, 2017. augusztus 21.  
      Keserű László  
      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2017.(….) önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet tárgyi hatálya Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén történő 
anyakönyvi eseményekre, személyi hatálya az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat 
igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki. 

2. § 

Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget a Püspökladányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén (Szerep, Nagy u. 53.) térítésmentesen 
biztosítja. 

3. § 

 (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését, a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés engedélyezését a házasságkötésre történő bejelentkezéskor kell kérni, 
melyről a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint –az 
anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével- dönt. 

(2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli is megtartható, ha az erre a célra bejelentett 
helyen biztosítható a házasságkötés méltósága és nyilvánossága. 

4 .§ 

Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az a házasságkötés, mely a Püspökladányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől 
eltérő időpontban történik.      

5 .§ 

Hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés - az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt 
feltételek teljesülése esetén - akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, 
tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme 
biztosított.  

6.§ 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezése az önkormányzat részére térítésmentes. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezése az önkormányzat részére térítésmentes. 



 

7. § 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekről az anyakönyvvezető nyilvántartást 

vezet. 

(2) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményeken közreműködő 
anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként pénzbeli térítésre tart igényt, az 
anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvezetőt bruttó 8.000,-Ft díjazás illeti meg.  

(3) Amennyiben a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi eseményeken 
közreműködő anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként pénzbeli térítésre tart 
igényt, az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvezetőt bruttó 10.000,- Ft díjazás 
illeti meg.  

(3) A (2)-(3) bekezdés szerinti díj elszámolására és kifizetésére az anyakönyvvezető 
nyilvántartása és a jegyző engedélyezése alapján, esetileg, az anyakönyvi eseményt követő 
15 napon belül kerül sor. 

 

8 .§ 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló 21/2013 (XI. 07.) önkormányzati rendelet. 

 

      Tóthné Verő Tünde                  Keserű László 

   polgármester            jegyző 

 
Kihirdetési záradék:  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

 

 

 

 


