
  

               
 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

           
 

           
                                      
                                      
      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            

                                      
                                      
                                      
   A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő 

házasság esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél 
közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 7/2011. 
(IV.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

  

                                      
                                      

   Dr. Görög István jegyző   
                                      
                                      

   Dr. Görög István jegyző   
                                      
                                      

   Előzetes hatásvizsgálati lap 
Rendelettervezet 

  

                                      
                                      
                                      
   az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 
alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

  

                                      
                                      

   nyílt szavazás, a rendelet elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 
47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint 
felének) igen szavazata szükséges. 

  

                                      
                                      
  Gencsapáti, 2017. május 8.                       
                                      
                                      
                     (: Dr. Görög István s.k. :)      
                      polgármester       
                                      



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vas Megyei Kormányhivatal - a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásáért Felelős Államtitkára 
által megállapított ellenőrzési munkaterve alapján – 2017. márciusában célellenőrzés keretében 
vizsgálta a helyi önkormányzatok anyakönyvi tárgyú rendeleteit.  
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a települési önkormányzatok anyakönyvi tárgyú 
önkormányzati rendeletei összhangban állnak-e a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel, a 
vonatkozó törvényi felhatalmazással. 
 
A Vas Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya (a 
továbbiakban: Főosztály) 2017. augusztus 12-én a helyi jogalkotás magasabb szintű jogszabályokkal 
való összhangjának megteremtése érdekében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése alapján, szakmai segítségnyújtás és konzultáció keretében 
megállapította, hogy a Képviselő-testület által elfogadott, hatályos önkormányzati rendelet    

o 1. § c) pontja a jogszabályi felhatalmazás és hatáskör nélkül szabályozza a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok létesítésére vonatkozó rendelkezéseket, a rendelet túlterjeszkedik a törvényi 
felhatalmazás keretein – bejegyzett élettársi kapcsolatok bejelentése és létesítése – 
figyelemmel az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At) 32. §-ára - 
fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-
testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehetséges, 

o 3. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 4. § (2) bekezdése jogszabály szövegét ismétli meg, 
holott a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 16. § (2) bekezdés 
alapján jogszabály tervezetében olyan jogszabály szövegét, amellyel a jogszabály az 
Alkotmány alapján nem lehet ellentétes, sem szó szerint, sem tartalmilag nem lehet idézni, 
ehelyett hivatkozást kell alkalmazni.  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (3) bekezdése alapján önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a helyi önkormányzatnak, mint jogalkotónak folyamatosan 
figyelemmel kell kísérnie a magasabb szintű jogszabályi változásokat és el kell végeznie az azok 
miatt szükségessé váló jogalkotói feladatokat.  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése alapján a jogszabályok tartalmi 
felülvizsgálata, az ezzel összefüggésben szükségessé váló új jogszabályok, módosítások és a 
dereguláció előkészítése az önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző feladata.  
 
A hivatkozott önkormányzati rendelet több olyan jogszabályra hivatkozik, mely már hatályon kívül 
helyezésre került, valamint a szakmai ellenőrzés során feltárt jogszabály-szerkesztési hibák 
kiküszöbölése érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
csatolt rendelettervezet elfogadására! 



  

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali időn kívül kötendő házasság esetén fizetendő 
díjakról, valamint a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető 

díjakról szóló 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelethez 

  
 
 

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. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell.  
  
A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, 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 rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye 

 

A jogbiztonság követelménye határozza meg a rendeletmódosítás szükségességét, ennek elmaradása 
esetén jogellenes állapot fennmarad, mely jogbizonytalanságot eredményez. 
Az önkormányzati rendelet módosításának elmaradása esetén a Kormányhivatal eljárást 
kezdeményezne a törvényesség biztosítása érdekében. 
 

 

 

Az Önkormányzati rendelet hatásai 

 
Társadalmi hatások: A Képviselő-testület a rendelet megalkotásával 

biztosítja és megteremtse a jogbiztonságot a helyi 
önkormányzati szintű jogalkotásban is. 

 
Gazdasági és költségvetési hatások: A rendeletnek gazdasági és költségvetési hatása nincs 
 



  

 

Környezeti és egészségügyi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

Adminisztratív hatások:  A rendelet végrehajtása jelentős adminisztratív terhet 
nem eredményez, a végrehajtáshoz szükséges személyi 
állomány biztosított.  

 
 
 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 
Személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához az Önkormányzat megfelelő 
intézményrendszerrel rendelkezik.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

../2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 
 
 

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés létesítése esetén fizetendő díj mértékéről 
 
 
 

Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

A rendelet területi hatálya Gencsapáti község Önkormányzata illetékességi területén történő 
házasságkötésekre, személyi hatálya a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati 
jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.   

 
 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 
 

a) hivatali helyiség: Gencsapáti Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának helyisége, 
 

b) hivatali munkaidő: Gencsapáti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatában 
meghatározott munkarend. 

 
 
 

3. Az engedélyezés szabályai 
 

3. § 
 
(1) A házasságkötést hivatali helyiségen kívül a jegyző abban az esetben engedélyezi, ha a 

helyszínnel rendelkezni jogosult a házasságkötés lebonyolításához előzetesen írásban 
hozzájárult és a házasságkötéshez a méltó keretek adottak. 

 

(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszínnel rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulását az 
anyakönyvvezetőhöz a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani. 

 
 
 
 
 



  

(3) A házasságkötéshez a méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő 
helyszín előkészítése (különösen a díszítés, a berendezés, a megvilágítás, a megfelelő számú 
férőhely, az esemény külső környezeti hatásoktól való védelme, a helyszín előzetes és 
utólagos takarítása, szabadtéri helyszínen a zöldterület gondozottsága) biztosítottak. 

 

(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés feltételeinek a biztosítása a házasulók 
feladata. E feltételek különösen az elhelyezés, a hangosítás, az áramszolgáltatás, asztal 
biztosítása.   

 

(5) Az anyakönyvvezető a döntést megelőzően a házasulók által választott helyszínen szemlét 
tart. 

 

(6) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül 
 

 a) hétfőtől csütörtökig 16,00 órától 19,00 óráig,  
 

 b) pénteken 14,00 órától 19,00 óráig, 
 

 c) szombaton 10 órától 19,00 óráig, 
 

 d) szabadtéren május 1. és szeptember 30. közötti időszakban engedélyezhető. 
 
 
 

4. Az önkormányzat részére fizetendő díj 
 

4. § 
 
(1) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a 

többletszolgáltatás díja 15.000,- Ft. 
 

(2) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a 
többletszolgáltatás díja 15.000,-Ft. 

 

(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a 
többletszolgáltatás díja 30.000,-Ft. 

 

(4) Amennyiben a házasulandók legalább egyik tagja Gencsapáti községben lakóhellyel 
rendelkezik, az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott díjból 5.000-5.000,- Ft-os 
kedvezményre jogosult. 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott díjat a házassági szándék bejelentéséről készült 
jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül, amennyiben valamelyik fél külföldi 
állampolgár, akkor az iratoknak a felettes szervtől történő visszaérkezését követő 8 napon 
belül kell befizetni a Polgármesteri Hivatal házipénztárába.  

 

(5) A szolgáltatás igénybevevői a 4. §-ban foglaltak szerint megállapított díj teljes összegének a 
visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötésre vonatkozó bejelentésüket annak 
tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban visszavonják. 

 
 
 

5. Munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésen közreműködő  
anyakönyvvezető díjazása 

 

5. § 
 
A hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő, vagy a 4. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott díjtétel 50 %-a illeti 
meg, melyet a munkáltató fizet meg számára. 
 



  

6. Záró rendelkezések 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság 
esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt 
megillető díjakról szóló 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet.  

 
 
 

Gencsapáti, 2017. május 25. 
 
 
 

 (: Bodorkós Ferenc :)  (: Dr. Görög István :)  
 polgármester  jegyző  
 
 
Kihirdetési záradék: 
 

Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 
(III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján 2016. május 26-án kihirdetésre került. 
 
 
 

 (: Dr. Görög István :)  
 jegyző  
 

 


