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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésén alkotta meg a hivatali helyiségen kívüli, a 

hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 29/2011. (V.31.) önkormányzati 

rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mely 2017. május 1-jén lépett hatályba. 

 

 

A hatályos Rendelet szerint anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, valamint hivatali 

helyiségen kívüli helyszínen bonyolítható le.  

 

A Rendelet alkalmazásában:  

- hivatali helyiség: Várpalota Város Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi 

esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (8100 Várpalota, Szent István út 1. 

házasságkötő terem) 

-  hivatali helyiségen kívüli helyszín: a házasságkötő termen kívül Várpalota 

közigazgatási területén tartott anyakönyvi esemény helyszíne 

- hivatali munkaidő: a Polgármesteri Hivatalról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott munkarend. 

 

A Rendelet módosítására az alábbi javaslatokat teszem: 

 

1.) 

A 2. § b) pontjában a hivatali helyiség fogalmát javasolom kiegészíteni.  
 

Házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőben történő létesítése és az 

esemény méltó körülményeinek biztosítása céljára kijelölt helyiségként javasolom a Rendeletbe a 

Várpalotai Polgármesteri Hivatal I. emeleti Kamaratermét is felvenni.  

A házasulandók részéről a házasságkötési szertartás időpontja vonatkozásában rendszeresen 

felmerül a hivatali munkaidőben tartandó szertartás kérése, amikor a házasuló felek csak a tanuk 

jelenlétében kívánnak házasságot kötni. Ezekben az esetekben véleményünk szerint elegendő, ha 

az Anyakönyvvezető a Polgármesteri Hivatal épületében, arra alkalmas és méltó helyiségben 

tartja meg a szertartást. 
 

 „b) hivatali helyiség: Várpalota Város Önkormányzata által az anyakönyvi 

eseményekre kijelölt helyiségek: 

1) 8100 Várpalota, Szent István út 1. házasságkötő terem 

2) hivatali munkaidőben: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Várpalotai 

Polgármesteri Hivatal I. emeleti Kamaraterme” 

 

 

2.) 

A 2. § d) pontjában a hivatali munkaidő értelmezésében a Polgármesteri Hivatalról szóló 

önkormányzati rendeletre való hivatkozást javasolom módosítani, tekintettel arra, hogy a 

hivatkozott önkormányzati rendelet 2019. szeptember 1-jén hatályát vesztette: 

„d) hivatali munkaidő: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarend” 

 

 



 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni 

kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint 

teszek eleget: 

 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Társadalmi hatása pozitív, a rendeletmódosítás által bővül a lakosság lehetősége időben és 

térben arra, hogy házasságot kössön. Gazdasági, költségvetési hatása nincs, anyakönyvi 

esemény hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő lebonyolítása díjmentes.  

 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi 

következményei nincsenek. 

 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet-tervezet elfogadása többlet adminisztrációs terhet nem jelent.  

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján az önkormányzat 

kötelezettsége a rendelet megalkotása, jelen esetben a rendelet módosítása a helyi viszonyok 

változásához történő igazodás érdekében. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

A rendelet-tervezet fenti feltételei adottak, többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem 

igényel.  

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása után 

hozza meg döntését! 

 

 

 

V á r p a l o t a, 2020. február 05. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

  polgármester 

 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

 

…/2020. (          ) önkormányzati  

r e n d e l e t e  

 

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás 

ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 

10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a hivatali helyiségen 

kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) hivatali helyiség: Várpalota Város Önkormányzata által az anyakönyvi eseményekre 

kijelölt helyiségek: 

1) 8100 Várpalota, Szent István út 1. házasságkötő terem 

2) hivatali munkaidőben: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Várpalotai 

Polgármesteri Hivatal I. emeleti Kamaraterme” 

 

 

(2) A Rendelet 2.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„d) hivatali munkaidő: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarend” 

 

 

 

2. § Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba és 2020. március 2-án hatályát veszti.  

 

 

 

V á r p a l o t a , 2020. február 20. 

 

 

 

      Campanari-Talabér Márta                                                  dr. Ignácz Anita Éva 

                        polgármester                                                                          jegyző 


