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Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2016. október 26-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) 
bekezdése szerint „Szentgotthárd Város Önkormányzata házasságkötésre alkalmas hivatali 
helyiségként az anyakönyvvezető irodahelyisége (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) helyiségét 
biztosítja.” 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése szerint „a települési 
önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget”. Ez 
egy olyan kérdés amelyet nem kötelező rendeletben szabályozni. 
 
Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatosan az merült fel, hogy ez a hivatali helyiség nem alkalmas 
arra, hogy abban nagyobb számú násznép elférjen. Márpedig ha a rendeletben ez a helyiség 
van meghatározva hivatali helyiségként, akkor a házasságkötésnek ebben az irodában kell 
megtörténnie. Bár ebből még probléma nem volt, mert ezt a helyiséget még csak a házasulók 
és a két tanú jelenlétében tartott esküvőkön vették igénybe, munkaidőben, de nem zárható ki 
ilyen esetben sem egy népesebb társaság megjelenése. Ebből kiindulva javasoljuk a helyzet 
rendezését és a rendeletünk melléklet szerinti módosítását.  
Amennyiben ezt a módosítást megtesszük, automatikusan a megfelelő helyiséget a várható 
megjelenők számához igazítva adhatjuk meg, vagyis az lehet a refektórium is de lehet a 
jelenlegi iroda is.  
  
A bevételek szempontjából így csupán attól az esküvőnkénti 13 ezer forinttól esnénk el, amit 
a jelenleg hatályos rendeletünk szerint kell fizetnie a házasulandóknak, ha a refektóriumban 
szeretnék megtartani az esküvőjüket hivatali munkaidőben (ami bevétel eddig sem 
realizálódott, mert munkaidőben nem volt nagy létszámú esküvő). A hivatali munkaidőn kívül 
a hivatali helyiségben tartott esküvőért pedig jelenleg is ugyanannyit kell fizetni, mint a 
hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül tartott esküvőért. 
 
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. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. A 
rendeletmódosítás elfogadásának szükségességét az előterjesztésben és az indokolásban 
részleteztük. A szabályozás elmaradása esetén munkaidőben nagy létszámú esküvőhöz nem 
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tudna az anyakönyvi eljárásról szóló rendeletnek eleget téve térítésmentesen arra alkalmas 
hivatali helyiséget biztosítani az önkormányzat saját rendeletének megsértése nélkül - így ez 
valószínűsíthetően a Vas Megyei Kormányhivatal intézkedését eredményezné. A jogszabály 
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását! 
 
Szentgotthárd, 2016. október 19. 
 
         
                              
  Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
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Melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 
8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 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. § Hatályát veszti az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 polgármester jegyző 
 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 201.. 
…………. hó ….-i ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve:  
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
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Indokolás: 
 
1. §-hoz: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény nem ad felhatalmazást a 

települési önkormányzatnak arra, hogy rendeletben jelölje ki a házasságkötésre 
alkalmas hivatali helyiségét, ezért hatályon kívül kell helyezni rendeletünkben az 
erről szóló bekezdést. 

 
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. 


