Gödöllő Város

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a fizetendő
díjakról szóló „. „.12017.( VI. 22.) számú önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő:

Dr. Gémesi György

Tisztelt Képviselő-testület !

A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya átfogó vizsgálat keretében
ellenőrizte a helyi önkormányzatok hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól, valamint ezen többletszolgáltatás ellentételezésének díjáról szóló rendeleteit.
Magyarország Alaptörvénye L) cikk (1) bekezdése !dmondja, hogy Magyarország védi a
házasság intézményét. Az Alkotmánybíróság 15412008. (XII 17.) számú határozatában
rögzítettek szerint „Az állam kötelessége a házasságkötéshez való jog biztosítása körében
elsősorban és minimálisan arra terjed ki, hogy a házasságkötés és családalapítás feltételeit,
jogi kereteit megteremtse. "
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján alkot önkormányzati rendeletet. Az anyakönyvi tárgykörben alkotott önkormányzati
rendeleti szabályozást a törvényi felhatalmazásra alapozottan a házasság, mint alapvető
társadalmi intézmény alaptörvényben megfogalmazott védelmére figyelemmel körültekintően
szükséges megállapítani.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa több döntésben is leszögezte, hogy a felhatalmazó
rendelkezések önkormányzati rendelet bevezetőjében való pontos megjelölése az önkormányzati
rendelet alkotás fontos garanciája, mert ez alapján lehet eldönteni, hogy az önkormányzati
rendelet igazodik-e a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez.
Az elektronikus anyakönyv kialakításáról szóló 2013. évi LXXVI törvény rendelkezett arról,
hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi L törvény 2014. július l-től lépjen hatályba,
ezzel egyidejűleg az anyakönyvekró1, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló
1982. évi 17. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezésre került.
A családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól, valamint az anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 1912011. (IX.15.) számú
önkormányzati rendeletünk tartalmazza a rendezvények megtartásáért fizetendő díjakat és a
közreműködők tiszteletdíját.
A 1912011. (IX.15.) számú önkormányzati rendelet bevezető része a rendeletalkotáskor
hatályban lévő 1982. évi 17. törvényerejű rendeletre hivatkozik, mint felhatalmazó
rendelkezésre, amely a rendelet megalkotásakor helytálló volt, azonban 2014. július 1-tó1
rendeletalkotás szempontjából az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi L törvény tekintendő
felhatalmazó rendelkezésnek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CX'XX: törvény 8. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján rendelet alkotáskor nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet
bevezető részét, a hatályba lépett jogszabály hatályba léptető rendelkezését.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi L törvény 96. §-a alapján

„ 96. §.Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a.) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait
b.) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen ldvüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén
a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő dij mértékét. "
A 2010. évi L törvényben foglalt rendelkezéseit figyelembe véve megállapítható, hogy a
19/2011.(IX15.) számú önkormányzati rendelet bevezető része nem a hatályos felhatalmazó
és a feladatkört megállapító jogszabályokat tartalmazza, ezért - a jogalkotásról szóló 2010.
évi C.XXX. törvény 8. §. (2) bekezdés alapján az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és díjáról új rendeletet szükséges megalkotni.
Az egyes anyakönyvi események lebonyolítását térítésmentesen biztosítjuk a Királyi Váróban,
valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ földszinti konferenciatermében.
A Kastély, valamint a Szálloda emeleti konferencia terme is méltó helyszín az ünnepi
események megtartására, továbbá a városunkban működő vendéglátóhelyek is nyitottak a
polgári szertartások lebonyolítására, azonban ezekben az esetekben egyedileg szükséges
dönteni a helyiségek alkalmasságáról.
A

házasságkötésel~e

Év
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

vonatkozó statisztikai adatolmt az alábbi táblázat tartalmazza.
Külső helyszín

20
11
15
24
23
15
33

Kijelölt helyszín
148
124
148
170
149
155
148

Összesen
168
135
163
194
172
170
181

A 2010. évi 1 törvény tÖnJény rendelkezései alapján a jegyző abban az esetben engedélyezheti
a külső helyszínen történő rendezvény megtartását, amennyiben a felek gondoskodnak tanúról,
szükség esetén tolmácsról, illetve ha nyilatkozatukban vállalják, hogy gondoskodnak az
anyakönyvvezető helyszínre, illetve hivatali helyiségbe történő utazásáról.
Az anyakönyvvezetők az ilyen célra még nem használt helyszíneket megszemlélik, minősítik,
egyeztetik az engedélyezéshez szükséges további feltételeket, ezek jövőbeni kialakítását. Szükség
esetén az anyakönyvi esemény előtt közvetlenül egy újabb szemlére kerülhet sor.
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Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi L törvény rendelkezései alapján a hivatali munkaidőn
kívül tartandó anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezetők maguk választhatják
meg, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt, vagy
helyette illetve egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást
vegyék igénybe.
A díjtételek meghatározásakor figyelemmel kell lennünk a hivatali munkaidőn túl arra is, hogy
a szolgáltatást nyújtó anyakönyvvezetők az alkalomhoz illő ruházatukról és az ünnepséghez
méltó megjelenésükről maguk gondoskodnak.

A fentiekre tekintettel a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a rendelet tervezetet, és kérem
az abban foglaltak elfogadását.

Gödöllő,

2017. június „......„
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Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

........ ..12017......... számú önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjáról
Gödöllői

Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény 96.§ a)
és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I
törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A rendelet hatálya ldterjed:
a) Gödöllő Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén
történő házasságkötésre, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, és az e rendeletben
megjelölt eljárásokban résztvevő természetes személyekre,
Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető)
közreműködésével tartott házassági évforduló ünnepségekre, ezen ünnepségeken résztvevő
természetes személyekre.

b) a

Gödöllői

2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali munkaidő : a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkaidő,
b) anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
c) egyéb családi esemény: az anyakönyvvezető közreműködésével tartott házassági
évfordulós ünnep
d) anyakönyvi esemény és egyéb családi esemény lebonyolítására alkalmas helyiségek:
da) Gödöllői Királyi Váró, 2100 Gödöllő, Állomás tér 1-3. és
db) Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa György út
8.
e) anyakönyvi esemény, valamint egyéb családi esemény bejelentésének és engedélyezési
eljárásának helyszíne: Gödöllői Polgármesteri Hivatal- Közigazgatási és Szociális
Iroda, 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 3.

3.§
(1)

Anyakönyvi-, valamint egyéb családi esemény hivatali helyiségen ldvüli, valamint
munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezése iránti kérelmet az esemény bejelentésével
egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.
(2) Anyakönyvi-, valamint egyéb családi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint
szombaton lehet.
(3)

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi-, valamint egyéb családi eseményt, hivatali
ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

munkaidőben

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi-, valamint egyéb családi esemény engedélyezése
során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi események időpontjaira, azok
lebonyolítását az engedélyezendő hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem
veszélyeztetheti.

(5)

Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi-és egyéb családi esemény csak akkor
ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá az anyakönyvi
alapiratok és személyes adatok védelme biztosított.
engedélyezhető,

4.§
Az önkormányzat által kijelölt hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl megrendezésre
anyakönyvi- és egyéb családi esemény lebonyolításának díja bruttó 16.000,- Ft. E díj
tartalmazza az anyakönyvvezető díját, valamint a szükséges eszközök biztosításának és a
szertartás méltó módon történő lebonyolításának költségeit.
(1)

kerülő

(2) Anyakönyvi-és egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának
díja bruttó 25.000,- Ft, melyet a kérelmezők az eseményt megelőző munkanapon kötelesek
megfizetni. E díj tartalmazza az anyakönyvvezető díját, valamint a szükséges eszközök
biztosításának és a szertartás méltó módon történő lebonyolításának költségeit.
(3) A házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének
közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása díjmentes.

5.§
(1) A hivatali

munkaidőn

történő

kívül

közreműködő anyakönyvvezetőt

(2) A hivatali helyiségen kívül

anyakönyvi- és egyéb családi esemény lebonyolításában
eseményenként bruttó 12. OOO,- Ft, - díjazás illeti meg.

történő

közreműködő anyakönyvvezetőt

anyakönyvi- és egyéb családi esemény lebonyolításában
eseményenként bruttó 15. OOO, - Ft díjazás illeti meg.

6.§
(1) E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 1912011.(IX.l 5.) számú önkormányzati rendelet.

Gödöllő,

2017. június „ ........ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző
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