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Nyílt ülés dr. Bocskay Árpád aljegyző,
dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 30-i ülésén új rendeletet
alkotott a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi
események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért
fizetendő dijakról (ci továbbiakban: Rendelet). A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztálya szakmai segítségnyújtás keretében az alábbi észrevételeket fogalmazta meg a
Rendelettel kapcsolatosan:

. Hatályon kívül helyezendő a 4. ‚ mivel a hivatali helyiségben munkaidőben tartott
anyakönyvi eseményre nézve az Önkormányzat nem állapíthat meg többietszabályt, a
2010. évi I. törvény 96. -ában megfogalmazott felhatalmazó rendelkezés erre már nem
terjed ki.

. Célszerű külön kizárni annak a lehetőségét, hogy munkaidőn túl az anyakönyvi
irodában tartsanak házasságkötéseket, ha ezt a lehetőséget nem kívánjuk biztosítani.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.
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Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, bejegyzett élettársi
kapcsolatok létesítése, valamint családi események engedélyezésének szabályairól és a

többietszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő dijakról szóló 14/2020. (VII. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági következményei nem
jelentősek, tekintettel arra, hogy alapvetően nem változnak meg az anyakönyvi szabályok.

2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti, egészségi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása
nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A törvényességi észrevételek kerülnek beépítésre a rendeletbe.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
1 jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Onkormányzatnál rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, bejegyzett élettársi
kapcsolatok létesítése, valamint családi események engedélyezésének szabályairól és a

többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 3 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1. -ához: Kiegészül a Rendelet 3 . -a egy (4) bekezdéssel, amely megtiltja,
hogy munkaidőn túl az anyakönyvi irodában tartsanak anyakönyvi és családi eseményeket.

A rendelet-tervezet 2. -ához: Hatályon kívül helyezi a sérelmezett 4. -t.

A rendelet-tervezet 3. -ához. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.

Békés, 2020. október2l.
1

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
. . .1 ( )

önkormányzati rendelete
a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi

események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételeéséért
fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 20 1 O. évi 1 . törvény 96. -

ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, bejegyzett
élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi események engedélyezésének szabályairól és
a többietszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 31.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 3. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül
ki:

‚‘ (4) Munkaidó’n túl a hivatali helyiségben anyakönyvi vagy családi eseményt létesíteni
nem lehet.”

2. Hatályát veszti a Rendelet 4. -a.

3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2020. október

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020 hó napján

Tárnok Lászlóné
jegyző
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Békési Polgármesteri Hivatal

Tárnok Lászlóné jegyző részére

Tárgy: Szakmai segítségnyújtás
Tisztelt Jegyző Asszony!

A Békés Város Önkormányzatától beérkezett jegyzőkönyvek törvényességi vizsgálatát
követően kisebb súlyú törvénysértést jegyeztem fel.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX tv. 133. (3) bekezdése
alapján (a továbbiakban: Mötv.) a törvénysértés megszüntetése érdekében az alábbi szakmai
segítséget nyújtom.

1 .1 Onkormányzati rendeletek esetében
Békés Onkormányzat Képviselő-testület 2020.07.30-i ülésének jkv.-e
- a 14/2020. (VII.3 1 .) Or. (anyakönyvi r.) 4. *-ának szabályai ellentétesek a felhatalmazó
jogszabály - a 201 0. évi I. törv. 96. - rendelkezéseivel. A felhatalmazás szerint a települési
önkormányzatnak a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályait kell
rendeletben meghatároznia, az Or. hivatkozott szakasza azonban a munkaidőben és hivatali
helyiségben történő anyakönyvi eseményre állapít meg helyi szabályt.
- nem alkottak szabályt az olyan esetre, ha a házasulandók hivatali munkaidőn túl, de az
anyakönyvvezetői irodában kívánnak házasságot kötni. Abban az esetben, ha erre nem
kívánnak lehetőséget biztosítani, vagy azt más hatályos rendelkezés kizárja — például a
polgármesteri hivatal nyitvatartási rendje — az egyértelműség kedvéért célszerűnek tartom az
Or. normaszövegében ezt a lehetőséget kizárni (Jat. 2. (1) bek.).
Javasolt intézkedés:
Kérem, hogy szíveskedjen kezdeményezni az Or. feljegyzés szerint történő módosítását.
Javasolt határidő2O2O. október 31.

2.! Képviselő-testületi/Bizottsági/Társulási Tanácsi /határozat esetében
Nem volt.
3./ Működés, vagy mulasztás körében
Nem volt.
4. Egyéb közlendő
Nincs

A javaslataimmal kapcsolatos további egyeztetés céljából munkaidőben a 66/622-083
közvetlen telefonszámon, illetve a sztankovics.bela(bekes.gov.hu e. mail címen
folyamatosan elérhető vagyok.

Kérem, szíveskedjen - e.mailban, vagy telefonon - tájékoztatni arról, hogy a
javaslataimban foglaltakat elfogadta vagy nem.
Kérem, hogy a határidő tűzésével tett intézkedési javaslatokra vonatkozóan minden
esetben szíveskedjen -a fent ismertetett valamely formában - válaszolni.

Kérem, hogy szíveskedjen! a már teljesedésbe ment és nem módosítható jogsértések jövőbeni
kiküszöbölésére, mulasztásban megnyilvánuló és működésbeli jogsértő gyakorlat
megszüntetésére hangsúlyt fektetni.



Bízom berme, hogy a fenti szakmai segítségnyújtás segíti Önt munkájában és hozzájárul a
további jó szakmai kapcsolatunk erősítéséhez.

Ez az elektronikus levél nem minősül hivatalos kiadmánynak.
A törvényességi felügyeleti eljárás során a kormányhivatalok szakmai segítségnyijtásával
összefüggésben az elektronikus úton, minősített elektronikus aláírás nélküli
kapcsolattartási mód alkalmazását a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének
részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. (4) bekezdésének a)
pontja és (5) bekezdése biztosítja.

Békéscsaba, 2020. szeptember 20.

Köszönettel és üdvözlettel:

Sztankovics Béla
Törvényességi szakügyintéző


