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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
3-9/2017. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 10. napján  

               (szerda) de. 10.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám)  

               hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester, 

 Ádám Ferenc Györgyné képviselő, Berzi István képviselő és Kovács Márta   

képviselő 

                      

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

                                                          Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

1.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

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

    Előadó: polgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csathó 

László és Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőket - 5 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

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

Előadó: polgármester 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

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

Előadó: polgármester 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

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

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal a törvényességi felhívás kibocsátását megelőzően - 

legkésőbb 2017. május 15. napjáig - mintegy önkorrekció lehetőségét biztosítva Balajt 

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

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. 

 

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

mellékletének - kérelem – módosítását. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet   

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet: 
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

6/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete 

 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

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

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 

volt - megköszönte a megjelentést és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

  

 Csathó László                                                                             Ádám Ferenc Györgyné                                                                                                        

 jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


