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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi rendelet 
módosításának kezdeményezése tárgyú 52/2017.(III. 28.) KNÖT határozatával döntött arról, 
hogy figyelembe véve a Csongrád Megyei Kormányhivatal szakmai álláspontját, miszerint 
nem tilos az anyakönyvi eljárások szabályozása során a helyi önkormányzati rendeletben 
kedvezményt vagy mentességet megállapítani, amennyiben az nem diszkriminatív jellegű (pl. 
meghatározott nemzetiségbe tartozók vagy foglalkozást végzők kiemelése) a hivatali 
munkaidőn kívüli házasságkötést térítésmentesen kívánja biztosítani abban az esetben, ha a 
házasulók közül legalább az egyik fél rendelkezik kiszombori lakóhellyel. 
 
Egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető 
díjazásáról szóló 7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó 
rendelettervezetet készítse el, és a polgármestert, hogy terjessze azt elő a Képviselő-testület 
2017. áprilisi soros ülésére. Az elkészült rendelettervezet jelen előterjesztés mellékletét 
képezi. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékletét 
képező rendelettervezetet vitassa meg, illetve a tervezet szerinti tartalommal alkossa meg 
rendeletét. 
 
Kiszombor, 2017. április 18. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
                  polgármester 



 

TERVEZET! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2017. (_______) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 

7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 
7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés is térítésmentes, amennyiben a 
házasulók közül legalább az egyik fél rendelkezik kiszombori lakóhellyel.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
megelőzően bejelentett házasságkötési szándék esetén indult, folyamatban lévő eljárásokban 
is alkalmazni kell.  
 
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. ………….. 
     

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló  
7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

______/2017. (_______) önkormányzati rendelethez 
 
 

Társadalmi hatás: 
A helyi rendelet megalkotásának társadalmi hatása a központi jogszabályokban előírt 
házasságkötési rendelkezések érvényre juttatása. A hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés is térítésmentes, amennyiben a házasulók közül legalább az egyik fél 
rendelkezik kiszombori lakóhellyel. 
 
Gazdasági hatás:  
Nem jelentős. 
 
Költségvetési hatás:  
Térítésmentesség biztosítása a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén is, 
amennyiben a házasulók közül legalább az egyik fél rendelkezik kiszombori lakóhellyel - 
ebben az esetben nincs bevétel. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: 
Nincs.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
Nem jelentős. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban foglaltak alapján felhatalmazást 
kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályait, 
illetve rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.  
A Képviselő-testület módosítási szándékát fejezte ki a rendelettel kapcsolatban. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2017. április 18. 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



 

 
INDOKOLÁS  

 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló  
7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

______/2017. (_______) önkormányzati rendelethez 
 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-ban foglaltak 
alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályait, illetve rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékét. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 
7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletét.  
 
A Képviselő-testület a 2017. március 28-án megtartott ülésén az 52/2017.(III. 28.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy figyelembe véve a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
szakmai álláspontját, miszerint nem tilos az anyakönyvi eljárások szabályozása során a helyi 
önkormányzati rendeletben kedvezményt vagy mentességet megállapítani, amennyiben az 
nem diszkriminatív jellegű (pl. meghatározott nemzetiségbe tartozók vagy foglalkozást 
végzők kiemelése) a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést térítésmentesen kívánja 
biztosítani abban az esetben, ha a házasulók közül legalább az egyik fél rendelkezik 
kiszombori lakóhellyel. 
 
A fenti szempontokat figyelembe véve elkészült a módosító rendelet tervezete, amely alapján 
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés térítésmentes, amennyiben a házasulók 
közül legalább az egyik fél rendelkezik kiszombori lakóhellyel. 
 
 
Kiszombor, 2017. április 18. 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 

 
 
 
 
 


