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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvényi keretek között
rendeletet alkosson. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban:
Aet.) 96. §-a szintén felhatalmazza a települési önkormányzatokat, hogy:
- rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
- rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben megalkotta az anyakönyvi
szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, melynek módosítására a
következő javaslatokat tesszük:
7. § (4) bekezdése, ami a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítását lehetetlenné
tevő körülmények esetén az alkalmas helyiség kijelöléséről rendelkezik, megegyezik az Aet.
18. § (3) c) pontjában foglaltakkal ezért ennek hatályon kívül helyezése vált szükségessé.
9. § (2) bekezdésének módosítása azért vált szükségessé, mert az Aet. 18.§ (1) bekezdése
kimondja, hogy a települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre
alkalmas hivatali helyiséget, ezért ezt helyi rendeletben nem kell szabályozni. A jegyespár
igényeit a házasságkötést ünnepélyesebbé tevő szolgáltatásokra csak a jegyzőkönyv
felvételekor ismerjük meg. Kultúrház épülete házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségként
került kijelölésre, és mint ilyenért fizetni a házasulandóknak nem kell. A Közös
Önkormányzati Hivatal költségtérítésben részesíti az anyakönyvvezetőket, a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötésben történő közreműködésért. Egyéb szolgáltatások díjainak
megállapítására akkor kerülhet sor, ha erre igény mutatkozik, például zenés műsor
összeállítása, mely az önkormányzat kulturális szolgáltatása lehet. E tekintetben a szervezés
és díjak megállapítása külön döntést igényel.
10. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésére azért van szükség, mert az
anyakönyvvezetők költségtérítésének kifizetésére a rendelet utalást nem tartalmazhat. Az
anyakönyvvezetők részére fizetendő költségtérítés szabályait a Répcelaki Közös
Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzata tartalmazza.
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet megtárgyalására és elfogadására.
Nick, 2017. március 10.
Sipos-Nagy Anita sk.
igazgatási ügyintéző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A fentiek alapján a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1.
Jogszabály megalkotásának szükségessége
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján a képviselő-testületnek
lehetősége van arra, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait.
2.
A szabályozás várható következményei:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nem jelentős
b) környezeti és egészségi következményei: nincs
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem jelentős, a rendelet-módosítást a
Kormányhivatal felé jelezni kell.
3.
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Személyi feltételek: többletet nem igényel
Szervezeti feltételek: változtatást nem igényel
Tárgyi feltételek:
változtatást nem igényel
Pénzügyi feltételek: változtatást nem igényel

Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017. (….) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló
14/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 14/2011. (IX.14.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A házasságkötés ünnepélyesebbé tétele érdekében igénybe vehető külön szolgáltatások
térítési díjának megállapítására a jegyzőkönyv felvételekor kerül sor.”
2. §
Hatályát veszti az R. 7. § (4) bekezdése, valamint 10. § (3) bekezdése.
3. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Nick, 2017. március 21.

Csorba József sk.
polgármester

dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

