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Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület 2017. február 23-án fogadta el az anyakönyvi szolgáltatások helyi
szabályozásáról szóló 18/2017.(II.27.) számú önkormányzati rendeletét. A rendeletet
elfogadását követően a Tolna Megyei Kormányhivatal megvizsgálta és az alábbiak
miatt törvényességi felhívással élt.
1. A rendelet 1. § (1) bekezdésében az meghatározott anyakönyvi esemény fogalma
eltér az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban. At.) 3. § b)
pontjában meghatározott fogalomtól, mert a rendeletünk csak a házasságkötést és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését sorolja ide, a törvény pedig ezeken túl a
születést és halálesetet is. Az ellentmondás feloldásához kérem a szövegben az
értelmező kiterjesztés hatályon kívül helyezését.
2. A felhívás értelmében a rendeletet ki kell egészíteni a házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezésének részletes szabályaival.
3. A rendelet 4. §-a a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményen közreműködő
anyakönyvvezetők díjazásával kapcsolatban a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényre hivatkozik, amelyet módosítani szükséges. A helyes utalás: a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény.
4. A rendelet 1. melléklet 5. és 6. pontja az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatások díjával kapcsolatban a lakóhely szerint differenciál, mely a
törvényességi felhívás szerint jogszabálysértő.
A Kormányhivatal a jogszabálysértés megszüntetésére 2017. június 30-ig adott
határidőt, ezért kérem a tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat és
rendeletmódosítás elfogadását.
Határozati javaslat
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017.(II.27.) számú
önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi felhívás elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az anyakönyvi szolgáltatások
helyi szabályozásáról szóló 18/2017.(II.27.) számú önkormányzati rendelettel
kapcsolatban a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/649-1/2017. számú
törvényességi felhívását megtárgyalta és elfogadta. A törvényességi felhívásban foglalt
módosításokat a megadott határidőben elvégzi.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
dr. Letenyei Róbert
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
1. A rendelet elfogadásának várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet elfogadásának társadalmi hatásai nem mérhetőek. Az anyakönyvi
szolgáltatások díjainak meghatározásával költségvetési bevételre tesz szert az
önkormányzati hivatal.
2. A rendelet elfogadásának környezeti és egészségi következményei:
A rendelet elfogadásának környezeti és egészségi következménye nincs.
3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásának adminisztratív feladatokat befolyásoló hatása nincs, a
feladatot eddig is elláttuk.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelkezésre állnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítást a jogszabállyal kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásban
megadott határidőig szükséges elfogadni, a magasabb szintű jogszabályoknak való
megfeleltetés a célunk.

dr.Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2017. (___) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló
18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az anyakönyvi szolgáltatások
helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 3. § -a a következő (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
megtartására vonatkozó kérelmet a házasulók írásban a házasságkötési szándék
bejelentésével egyidejűleg terjesztik elő az anyakönyvvezető előtt.
(7) A kérelemben meg kell jelölni:
a) a házasságkötés pontos helyszínét,
b) a házasságkötés időpontját,
c) nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények
biztosítottak.”
2.§
A Rendelet 4. §-ában a „a köztisztviselők jogállásáról szóló” szövegrész helyébe a
„közszolgálati tisztviselőkről szóló” szöveg lép.
3.§
Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: anyakönyvi esemény)” szövegrész,
b) 1. mellékletben foglalt táblázat A:5. mezőjében az „amennyiben a házassági
szándékot bejelentő felek egyike sem rendelkezik dombóvári lakcímmel” szövegrész,
c) 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora.

3. §
E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

RÉSZLETES INDOKLÁS

1. §
A rendeletmódosítás a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül tartandó
anyakönyvi események engedélyezésének részletes szabályait állapítja meg.
2. §
A helyes jogszabályi hivatkozást helyezi el a rendeletben.
3. §
A rendeletben foglalt jogszabálysértő rendelkezéseket helyezi hatályon kívül.
4. §
A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik.

