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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. május 10. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért  

fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Képviselő-testület 2017. március 8. napján megtartott rendkívüli ülésén az egyes anyakönyvi 

események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

megalkotta a 2/2017. (III.9.) önkormányzati rendelete. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a törvényességi felhívás legkésőbb 2017. 

május 15. napjáig kibocsátását megelőzően - mintegy önkorrekció lehetőségét biztosítva 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.9.) önkormányzati 

rendeletének módosítását javasolja az alábbiak szerint: 

 

A rendelet 3.§ (6) bekezdése szerint „……. az anyakönyvi esemény megtartása akkor 

engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen 

az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az 

anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított.” 

Álláspontjuk szerint ezen rendelkezések ellentétesek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 18.§ (3) bekezdésében foglaltakkal ugyanis ezen 

jogszabályhely taxatíve felsorolja a házasságkötés engedélyezéséhez szükséges feltételeket, 

így az Ör 3. § (6) bekezdései jogszabálysértőek. Ugyanezen Ör. rendelkezések túl 

terjeszkednek az Atv. 96. §-ában rögzített felhatalmazáson túl. 

 

Az Atv. 19. § (2) bekezdése csupán a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben 

közreműködő anyakönyvvezető díjazására biztosít lehetőséget, ennek okán az Ör. 7.§ (2) 

bekezdése túlterjeszkedő. 

 

Javaslom a rendelet 3.§ (6) és 7.§ (2) bekezdésének hatályon kívül helyezését, a rendelet 1. 

mellékletének - kérelem - módosítását 

 

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:  

 

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,  

b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 

c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeiknek, 

d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 



Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a 

következők állapíthatók meg: 

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A helyi rendelet jogszabálysértő 

rendelkezését módosítani szükséges, a módosításnak nincs gazdasági,  társadalmi 

hatása. 

b) környezeti és egészségi következményei: A rendelet megalkotásának közvetlen 

környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelet megalkotása az eredeti 

szabályozáshoz képest többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet, sem az 

állampolgárok, sem az önkormányzat részéről.  

d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: Az önkormányzat kötelezettsége 

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján a rendelet 

megalkotása, ami terjedhet túl a felhatalmazáson, ezért a rendelet módosítása 

szükséges, ennek elmaradása törvényességi felhívást eredményez.  

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem 

igényel, a feltételek rendelkezésre állnak.  

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabály tervezetek közé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak megtárgyalására és a rendelet módosítására. 

 

 

Balajt, 2017. május 8. 

 

 

 

                Szabó Zoltán 

                       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

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

(tervezet) 

 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2017.(III.9.)  önkormányzati  rendelet módosításáról 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. 

törvény 96 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1.§ Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

2/2017.(III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. § (6) bekezdése és a 7. § 

(2) bekezdése hatályát veszti. 

 

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

  3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Szabó Zoltán               Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 35. § (4) bekezdése szerint 

Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel 2017. május 11. napján. 

 

Balajt, 2017. május 11. 

 

 

 

                                                                                    Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                                                                                                     jegyző 



 
1. melléklet a …./2017.(…..) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

 

a hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés  létesítésének 

engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli 

*engedélyezését. 

 

NÉV: ………………………………………………………………………………………… 

 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………. 

 

Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………. 

 

NÉV: ………………………………………………………………………………………… 

 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………. 

 

Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………. 

 

Az esemény időpontja: 

…………………………………………………………………………………………………. 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín: 

 

A 10.000..- forint +ÁFA összegű díjat megfizettük. 

 

 

Balajt, ………………………………………közterület …………..házszám/hrsz. 

 

 

Balajt, ……………………………………. 

 

………………………………………………….                       ……………………………………… 

                     aláírás        aláírás 

 

 

 

 

 

Az engedély kiadását javaslom / nem javaslom.* 

 

 

………………………………………………. 

közreműködő anyakönyvvezető                                   

    

 

 

 

*kívánt részt alá kell húzni 

 

 

 


