
Iktató szám: 20/2012.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Tárgy: A képviselőtestület  az egyes anyakönyvi  események  engedélyezésének szabályairól,  és az 
eseményekhez  kapcsolódó  többletszolgáltatásáért  fizetendő  díjak 
mértékéről szóló 7/2011. (II. 29.) rendeletének módosításáról

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka, jegyző

Készítette: dr. Roma Csilla (Jogi és Pályázati Iroda)

Előzetesen tárgyalja:  

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű
minősített X többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselőtestület!



Budapest  Főváros  Kormányhivatala  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosított törvényességi ellenőrzési jogkörében 
eljárva  ellenőrizte  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzat  Képviselő 
testületének  az  egyes  anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól,  és  az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásáért  fizetendő díjak mértékéről  szóló 7/2011. 
(II. 29.) számú rendeletét, és arra vonatkozóan 2011. december 22-én kelt 30BP-1413/1/2011 
ügyszámú levelében törvényességi észrevételt tett. 

Budapest  Főváros  Kormányhivatala  az  ellenőrzés  során  a  rendelet  2.  §  1.  pontját 
ellentétesnek találta az anyakönyvekről, a házasságkötésről és a névviselésről szóló 1982. évi 
17. tvr.42/A. § (4) bekezdésével.
 A rendelet 2. § 1. pontja alapján:
„2.§ 1. E rendelet alkalmazásában anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése, illetőleg egyéb családi esemény társadalmi ünneplése.  

Az  anyakönyvekről,  a  házassági  eljárásról  és  a  névviselésről  szóló  1982.  évi  17.  tvr. 
(továbbiakban: Atvr.) 42/A. § (4) bekezdése értelmében: 

„42/A. § (4):  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 szabályozza 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.

Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  álláspontja  szerint  az  önkormányzat  rendelete 
túlterjeszkedett a törvény által biztosított felhatalmazáson, mivel az Atvr. nem ad lehetőséget 
arra vonatkozóan, hogy az anyakönyvi eseménynek nem tekinthető „egyéb családi esemény” 
díjszabásáról a képviselőtestület rendeletet alkosson. 

Tekintve,  hogy  az  Atvr.  42/A.  §  (4)  bekezdése  értelmében  a  képviselő  testület  csak  a 
házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozóan alkothat rendeletet, 
javaslom  a  rendelet  módosítását  akként,  hogy  az  anyakönyvi  esemény  fogalmának 
meghatározásából kerüljön ki az „egyéb családi esemény társadalmi ünneplése”.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg 
és a határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet fogadja el.

Budapest, 2012. január 18.

dr. Nagy Hajnalka s.k.
                       jegyző



Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy  az egyes anyakönyvi  események engedélyezésének szabályairól,  és az eseményekhez 
kapcsolódó  többletszolgáltatásáért  fizetendő  díjak  mértékéről  szóló  7/2011.  (II.  28.) 
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  …./2012. (……)  önkormányzati  rendeletét 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2012. január 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja 
a …/2012. (…) önkormányzati rendeletet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól,  és az  eseményekhez  kapcsolódó  többletszolgáltatásáért  fizetendő  díjak 
mértékéről szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

  dr. Nagy Hajnalka jegyző



 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

…./2012. (……) önkormányzati rendelete 
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásáért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testület  az 
anyakönyvekről,  a  házasságkötési  eljárásról  és  a  névviselésről  szóló  1982.  évi  17. 
törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1.§ (3) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az  egyes  anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól,  és az  eseményekhez 
kapcsolódó  többletszolgáltatásáért  fizetendő  díjak  mértékéről  szóló  7/2011.  (II.  28.) 
önkormányzati rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ 1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.”

2. §

Ez a rendelet  kihirdetését  követő  napon lép hatályba  és a hatályba  lépését  követő  napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2012. …………………………….

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
   polgármester          jegyző



Indokolás

Általános indokolás

Az anyakönyvekről,  a házasságkötési  eljárásról  és a névviselésről  szóló 1982. évi  17. 
törvényerejű  rendelet  42/A. § (4) bekezdés értelmében a képviselő-testület  kizárólag a 
házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének egyes eseteire vonatkozóan 
alkothat rendeletet és nincs lehetőség további szabályok önkormányzati rendeletben való 
megállapítására. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata Képviselőtestületének  az 
egyes  anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól,  és az  eseményekhez 
kapcsolódó  többletszolgáltatásáért  fizetendő  díjak  mértékéről  szóló  7/2011.  (II.  28.) 
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló   …./2012.  (……)  önkormányzati 
rendelethez

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása

4. Egészségügyi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak az adminisztrációs terheket nem érinti.

6.  A  jogszabály  megalkotásának szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható 
következményei

A módosuló rendelkezés törvényességi  ellenőrzés során tett  törvényességi  észrevétel  miatt 
szükségesek.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi,  tárgyi,  szervezeti  és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.



Az  eseményekhez  kapcsolódó 
többletszolgáltatásáért  fizetendő  díjak 
mértékéről  szóló  7/2011.  (II.  28.) 
önkormányzati rendelet

…./2012.  (…..)  számú  önkormányzati 
rendelet  az  eseményekhez  kapcsolódó 
többletszolgáltatásáért  fizetendő  díjak 
mértékéről  szóló  7/2011.  (II.  28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

2. § E rendelet alkalmazásában:
1.  anyakönyvi  esemény:  házasságkötés, 
bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítése, 
illetőleg  egyéb  családi  esemény  társadalmi 
ünneplése.

2. § E rendelet alkalmazásában:
1.  anyakönyvi  esemény:  házasságkötés, 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.


