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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2019. december -12-i rendkívüli ülésére 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 15. napján tartott 
ülésén az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja által biztosított eredeti jogalkotói 
hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 
96.§ a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági 
és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével megalkotta a hivatali helyiségen 
kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet.  

Az Atv. 96. § a) pontjában felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben 
határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait.  

A 45/2017. (XII.15.) rendelet 3. pontja tartalmazza a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének 
szabályait. 

A 5.§ (1) bekezdése alapján vasárnap és december 31-én házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése a felek valamelyikének közeli halállal fenyegető állapotát kivéve nem 
engedélyezhető.  

 
Az Atv. 27.§ (1) bekezdése alapján az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a 
házasulókkal folytatott egyeztetést követően tűzi ki. 
Az Atv. 27.§ (2) bekezdés szerint a közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető 
házasság január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-
jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és 
december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára 
munkaszüneti nap, július 1-jén.  

Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata során felmerült, hogy a december 31-én történő 
házasságkötés nem engedélyezése, kivéve a közeli halállal fenyegető állapotot, nem indokolt, 
tekintettel az Atv. által részletesen szabályozott azon napokra, amikor a kivételtől a közeli 
halállal fenyegető állapottól eltekintve nem köthető házasságkötés.  

A rendelet módosítását indokolja továbbá a lakosság részéről felmerült igény, amely szerint 
számos jelzés érkezett az anyakönyvvezetők felé, hogy december 31-én szeretnének házasságot 
kötni. Erre a jelenleg hatályos rendeletünk szabályozása szerint, csak a felek valamelyikének 
közeli halállal fenyegető állapota esetén van lehetőség.  
  



A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 
rendelet módosítás elfogadására. 

 
 
Határidő:   2019. december 30. 
Felelős:   Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
Végrehajtásért felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
Határozatról értesül: dr. Gyenizse Katalin hatósági csoportvezető 
     
     
 
Kiskunhalas, 2019. december 6.  
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
  



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 

Általános indokolás: 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 

A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az 
önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az 
indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály 

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak nincsen jelentős társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket 
befolyásoló hatása, ezért az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az indokolást nem 
kell közzétenni.  

Részletes indokolás: 

1.§-hoz 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

(1) Vasárnap házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a felek valamelyikének 
közeli halállal fenyegető állapotát kivéve nem engedélyezhető.  

2. §-hoz 

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

 

Kiskunhalas, 2019. december „  „ 

 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda  
polgármester jegyző 

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításhoz 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: a lakosság megelégedettségére szolgáljon a módosítás, így 
biztosítva a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének lehetőségét december 31-én.  

II. Gazdasági hatás: A rendelet módosításának közvetlen gazdasági hatása nincs. 

III. Költségvetési hatásai: A rendelet módosításának közvetlen költségvetési hatása nincs. 

IV. Környezeti következményei: nincs. 

V. Egészségi következményei: nincs. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A rendelet módosítása az 
adminisztratív terheket nem érinti.   

VII. A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: jelen módosítás lehetőséget biztosít december 31. napján történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésére. 

VIII. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
meglévő szervezetrendszer és a tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.  

 

 

Kiskunhalas, 2019. december 6. 

 

  



 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja által biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 96.§ a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján - Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletben biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 
szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Vasárnap házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a felek valamelyikének 

közeli halállal fenyegető állapotát kivéve nem engedélyezhető.” 

2.§ 

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

Kiskunhalas, 2019. december 12. 

 

/:Fülöp Róbert:/  /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/  
polgármester  jegyző  

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.  

Kiskunhalas, 2019. december „  „ 

 

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/  
jegyző 


