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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április 27-i rendkívüli ülésére 
 

Tárgy:  Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól alkotott 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

Iktatószám: LMKOH/2787/2/2017.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség Államtitkárának 2016. december 
28. napján kelt a TER-I/2152-1/2016. számú utasításában foglaltak alapján célvizsgálat 
keretében ellenőrizte, hogy a helyi önkormányzatok rendeletalkotása megfelel-e az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  ( a továbbiakban: Atv.) 96. §-ában foglaltaknak. A 
célvizsgálat kiterjedt arra is, hogy az önkormányzatok módosított, illetve újonnan alkotott 
rendeleteinek saját honlapon történő közzététele, valamint az NJT rendszerben való feltöltése 
megtörtént-e.  

A törvényességi felügyeleti eljárás tapasztalatai miatt Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi intézkedésként 
javaslattal élt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen 
kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII.16.) önkormányzati 
rendeletével (továbbiakban: Ör.) kapcsolatban, melynek fő pontjai a következők: 

o Az Ör. megalkotását követően a tárgybeli jogszabályi környezet megváltozott, az Ör. 
megalkotására felhatalmazást adó rendelkezéseket tartalmazó Tvr-t hatályon kívül 
helyezte a 2013. évi LXXVI. törvény 117. §-a, továbbá már nem hatályos a 
felhatalmazó részben hivatkozott Alkotmány sem. Erre tekintettel a Kormányhivatal 
indokoltnak látja egy új önkormányzati rendelet megalkotását, mellyel mint előterjesztő 
egyetértek. 

o Az új rendelet megalkotásával párhuzamosan javaslatot tett a Kormányhivatal az Ör. 
egyes rendelkezéseinek a megváltozott jogi környezetre tekintettel történő 
felülvizsgálatára is, melyhez az előterjesztés mellékleteként csatolt levelükben 
segítségnyújtással is élnek. Ez a felülvizsgálat többek között ki kell, hogy terjedjen az 
ún. egyéb családi eseményekkel kapcsolatos szabályozás áttekintésére, valamint a 
rendeletben fogalom meghatározás rögzítésére az áttekinthetőbb jogalkalmazás 
érdekében. A Kormányhivatal ezen álláspontjával is egyetértek. 

 
Az Mötv. 133. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„A kormányhivatal javaslattal élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali 
eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a 
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társulási tanács köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát 
a helyi önkormányzat, illetve a társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni. 
 
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 
(VI. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint szabályoz: 
 
„A fővárosi és megyei kormányhivatalnak az érintett működésére, szervezetére, 
döntéshozatali eljárására vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
illetve a társulási tanács – amennyiben a megkeresés más határidőt nem tartalmaz – a soron 
következő ülésén köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni.” 
 
Tekintettel arra, hogy a  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/TH/02590-1/2017. 
iktatószámú „javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól 
alkotott önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” tárgykörű levele tartalmazza, hogy              
„Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tűzze napirendre és tárgyalja meg 
2017. május 12-ig” , így szükségessé vált ezen napirend rendkívüli ülésen történő tárgyalása.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
.../2017.(.....) ÖH 
Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének 

  szabályairól és díjairól alkotott önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára  

 
Határozat 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/TH/02590-1/2017. iktatószámú „javaslat az 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól alkotott 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” tárgykörű törvényességi intézkedés 
keretében tett javaslatát és a törvényességi javaslatban foglaltakkal egyetért. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Lajosmizsei  
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát végezze el és ennek eredményeként az új rendelet-
tervezetet/tervezeteket terjessze  a Képviselő-testület elé 2017. június 30-ig. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatban foglalt döntésről a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalt az NJT rendszeren keresztül a jegyző közreműködésével 
tájékoztassa. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 

 
Lajosmizse, 2017. április 24.         
        Basky András sk. 

   polgármester  
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Előterjesztés melléklete 
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