
 

ELŐTERJESZTÉS 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. május 26-i ülésére 

 

Tárgy: Az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

8/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 júniusában alkotta meg az 

anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2013. (VI. 24.) 

önkormányzati rendeletét. Azóta tavaly februárban került módosításra. 

 

A Kormányhivatal  vizsgálat keretében ellenőrzi az önkormányzatok anyakönyvi rendeleteit. 

Mivel időközben voltak változások ezen a területen is, így a  Kormányhivatallal egyeztetve 

most a mellékelt módosítást terjesztjük elő. 

A legtöbb módosítás úgynevezett szövegcserés módosítás, mivel az anyakönyvi rendelet 

pontatlanul használja az „anyakönyvi esemény” fogalmát. Az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény értelmező rendelkezései között találjuk, hogy anyakönyvi esemény a 

születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a haláleset . 

Apátistvánfalva vonatkozásában a rendelet csak a házasságkötésre vonatkozhat. A többi 

szövegcserés módosítás a rendelet szövegének szabatosságát szolgálja. 

Továbbá javasoljuk hatályon kívül helyezni a rendelet 5. §-át, mivel túlterjeszkedik az 

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában a települési önkormányzatnak 

adott felhatalmazáson. 

A melléklet módosítására pedig azért van szükség, mert a házasságkötésért fizetendő díjakhoz 

áfa-fizetési kötelezettség nem kapcsolódik. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi 

következménye. Nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A rendeletmódosítás 

elfogadásának szükségességét az indokolásban részletezzük. A szabályozás elmaradása 

esetén a rendelet jelenleg hatályos szövege félreérthető, nehezebben értelmezhető maradna, 

valószínűleg a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonná maga után. A 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a módosító rendelet elfogadását! 

Szentgotthárd, 2017. május 18. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

  



Melléklet 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

8/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  Az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2013. (VI. 24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: anyakönyvi rendelet) 

a) 2. § (4) bekezdésében az „anyakönyvi eseményt” szövegrész helyébe a 

„házasságkötést” szöveg, 

b) 2. § (5) bekezdésében, 3. § (1)-(2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az 

„anyakönyvi esemény” szövegrészek helyébe a „házasságkötés” szöveg, 

c) 2. § (5) bekezdésében az „anyakönyvi eseményekre” szövegrész helyébe a 

„házasságkötésekre” szöveg, 

d) 3. § (2) bekezdésében a „különös tekintettel” szövegrész helyébe a „különösen” 

szöveg, 

e) 4. § (2) bekezdésében az „amely a díjat” szövegrész helyébe az „amely díjat” szöveg, 

f) 4. § (2) bekezdésében a „rendezvényt” szövegrész helyébe a „házasságkötést” szöveg 

és 

g) 4. § (3) bekezdésében az „az esemény” szövegrész helyébe az „a házasságkötés” 

szöveg 

lép. 

 

2. §  (1) Hatályát veszti az anyakönyvi rendelet 5. §-a. 

 (2) Hatályát veszti az anyakönyvi rendelet 1. mellékletében az „A díjak az általános 

forgalmi adót is tartalmazzák!” szövegrész. 

 

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

 

 

 

Császár-Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 

    polgármester  jegyző 

 

A rendeletet a képviselő-testület a … . év … hó …-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: … 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

  



Indokolás 

a rendelet tervezet 

 

1. §-ához: Az anyakönyvi rendelet helytelenül használja az „anyakönyvi esemény” fogalmát, 

hiszen Apátistvánfalva vonatkozásában a rendelet csak a házasságkötésre 

vonatkozhat. A többi szövegcserés módosítás a rendelet szövegének szabatosságát 

szolgálja. 

 

2. §-ához: Az alaprendelet 5. §-a szerint: 

 „5. § Az anyakönyvi esemény lebonyolításának további költségeit a Képviselő- 

testület külön határozatban határozza meg.” 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában a települési 

önkormányzat arra kapott felhatalmazást, 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 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 melléklet módosítására pedig azért van szükség, mert a házasságkötésért 

fizetendő díjakhoz áfa-fizetési kötelezettség nem kapcsolódik. 

 

3. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 


