
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: jegyzo@nagycenk.hu 

5. napirend  

EE LL ŐŐ TT EE RR JJ EE SS ZZ TT ÉÉ SS   

 

Anyakönyvi tárgyú önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvény-

erejű rendelet 2014. július 1-jével hatályon kívül helyezésre került, hatályba lépett ugyanis az 

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.). 
  

Az At. 96. §-a alapján felhatalmazást kapott  a települési önkormányzat, hogy  

  

 a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munka-

időn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélye-

zésének szabályait, 

 b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali mun-

kaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anya-

könyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

  

Ha úgy döntött a képviselő-testület, hogy  az önkormányzat részére nem is került megállapításra 

díj, egy esetben azonban mindenképpen kellett díjat megállapítani a rendeletben:  

  

Az At. 19. § (2) bekezdése szerint ugyanis a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben 

közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény-

ben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díja-

zás illeti meg. 

  

Ez a választási lehetőség tehát csak a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben köz-

reműködő anyakönyvvezetőt illeti meg, így csak ebben a körben kötelező a díjmegállapítás, 

hogy számára a választás lehetősége biztosított legyen. 

  

A bejegyzett élettársi kapcsolatról településünknél  nem kell rendelkezni, az csak a megyei jogú 

város, valamint a járási hivatal székhely település rendeletében kell, hogy szabályozásra kerüljön. 

  

A  felhatalmazás csak az At. fenti két pontjában foglaltak szabályozására terjed ki, mást a rende-

letben nem lehet szabályozni (pl. házasságkötésen kívüli egyéb családi eseményre; pezsgős koc-

cintás, ünnepi beszéd, virágcsokor, stb. díjaira), a többletszolgáltatás fogalma ugyanis ebben az 

esetben a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasság-

kötést foglalja magában. 

A fenti rendelkezések alapján önkormányzatunk 2011.évben alkotott helyi rendeletet ebben a 

tárgyban.  

Megtartva az eddigi szabályokat ( 2011.évben alkotott rendelet tartalmi szabályait )  Nagycenk 

esetében a rendelet felülvizsgálata alapján a közös hivatal településein egységes jogszabályszer-

kesztést és tartalmat alkalmazva terjesztem elő az anyakönyvi tárgyú rendeletet elfogadásra.  

 

Nagycenk, 2017. április 18. 

Percze Szilvia 

jegyző 


