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Tárgy: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 

elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya a 

munkaterve alapján felülvizsgálta az önkormányzat anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól szóló rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A törvényességi felhívás keretében 

megállapításra került, hogy a rendelet egyes rendelkezési ellentétesek az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvénnyel (a továbbiakban: At.), mivel a rendelet a magasabb 

szintű jogszabályi rendelkezésekben meghatározott felhatalmazáson túl egyéb díjakat is 

szabályoz.  

 

Az önkormányzati szabályozás – figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (2)-(3) bekezdésére – 

a felhatalmazásban foglaltakon nem terjeszkedhet túl, illetve a magasabb szintű 

jogszabályokkal nem lehet ellentétes. 

 

Mivel a rendelet anyakönyvi bejegyzéshez nem kötött családi események (pl. 

gyermekköszöntő, jubileumi házasságkötés) megrendezése során követendő eljárást is 

szabályoz, a rendelet bevezető részében felhatalmazást adó rendelkezésként az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdését is meg kell jelölni. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

alapján azonban a rendelet bevezető részét nem lehet módosítani, ezért új rendelet 

megalkotására került sor.  

A megvizsgált önkormányzati rendelet 2. melléklete az egyéb szolgáltatásokért fizetendő 

díjak mértékét határozta meg, pl. az emléklap és borító díját, illetve a rendelet a technikust és 

a versmondót megillető díjakat is tartalmazta. Ezeken kívül a rendeletben szabályozásra került 

az anyakönyvezetők ruházati támogatása is. 

Az At. 96. § b) pontja szerint: 

„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy  

b) 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.” 

A hivatkozott jogszabályhely tehát a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 

részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékének megállapítására ad 

felhatalmazást. A képviselő-testület az anyakönyvi eseményen egyéb feladatokat ellátóknak 

(pl. versmondó) járó díjakat, az anyakönyvi eseményen nyújtott egyéb szolgáltatások (pl. 

borító, emléklap) díjait, valamint az anyakönyvvezető ruházati támogatásának összegét nem 

szabályozhatja a rendeletében. 



 

A törvényességi felhívásnak eleget téve, új önkormányzati rendelet került megalkotásra, 

amely már nem tartalmazza az előbbiekben felsorolt tételeket. A rendelet-tervezet 1. 

melléklete továbbra is a Közös Hivatal részére fizetendő díjakat tartalmazza, mely díjak 5.000 

Ft összeggel megemelésre kerültek, mivel egy hivatali időn kívüli házasságkötés alkalmával a 

házasulandók két borítót és két emléklapot kapnak, melyek értéke 5.000 Ft. 

Az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselők ruházati támogatása és annak 

elszámolására vonatkozó szabályok pedig a közös hivatal közszolgálati szabályzatába 

kerültek át, eleget téve a törvényességi felhívásban foglalt követelményeknek. 

 

Mivel az új rendelet, a jelenleg hatályos rendelethez képest magasabb díjakat tartalmaz, ezért 

figyelemmel kell lenni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 32. §-ára, az alábbiak szerint: 
„32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” 
 

Megállapítható tehát, hogy az új rendelet megalkotása a magasabb szintű jogszabályoknak 

való megfelelés érdekében vált szükségessé. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

határozata törvényességi felhívás megtárgyalásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette 

a Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának az 

SOB/03/1144/2017. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglalt 

megállapításokat, és felkéri a polgármestert, hogy készítse elő azt a rendelet-tervezetet, 

amely megfelel a magasabb rendű jogszabályokban foglalt követelményeknek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 

következményeiről. 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

a) Társadalmi hatása: Az anyakönyvi szolgáltatások hivatali időben és hivatali 

helyiségben díjmentesek. Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben, valamint a 

külső helyszínen tartott házasságkötésért és családi eseményért díjat kell fizetni.  

 

b) Gazdasági hatása: nem releváns; 

 



c) Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetben szerepeltetett díjak a jelenleg hatályos 

rendeletben szereplő díjakhoz képest 5.000 Ft-al magasabbak. Ennek oka, hogy a 

fizetendő díjba beépítésre került a borító és az emléklap költsége. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása és 

egészségügyi következménye nincs. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek nem változnak, hiszen a külső 

helyszínen tartandó házasságkötések esetén eddig is külön engedélyezési eljárást folytattunk 

le. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Új rendelet elfogadása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében 

szükséges, mely elmaradásának következménye bírósági felülvizsgálat lehet. 

Az anyakönyvi törvény felhatalmazza a települési önkormányzatokat arra, hogy rendeletben 

határozzák meg a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 

engedélyezésének szabályait, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 

önkormányzat részére, és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díj mértékét. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A szükséges személyi, szerezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni 

szíveskedjen. 

 

Segesd, 2017. május 17. 

 

        Péntek László 

         polgármester 

   

 


