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Előterjesztés
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események
kihirdetett veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló rendelet megalkotására
Tisztelt Képviselő-testület!
A kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról szóló
169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint 1. § szerint a kijárási korlátozás Budapest főváros
és Pest megye területén fennmarad.
Ennek értelmében a 2. § szerint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet
és a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálya
Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
A 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben 3. § értelmében a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve
a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. A 4. § (1)
bekezdés e) pontja értelmében a 3. § szerinti alapos indok: a házasságkötés szűk családi körben
való megtartása.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a
települési Önkormányzat feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja azzal, hogy ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A Kat.-ban
meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő
joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a meghozott döntéseknek mindenkor meg
kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.
A veszélyhelyzetre tekintettel meghozott döntések esetében a Miniszterelnökség és a
Belügyminisztérium 2020. március 27. napján kelt tájékoztatója tartalmazza azon
állásfoglalást, mely szerint a polgármester jogköre kiteljed a rendeletalkotásra is.
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Mivel a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról
szóló 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint 1. § szerint a kijárási korlátozás Budapest
főváros és Pest megye területén fennmarad, szükséges ennek megfelelően külön szabályozni
az anyakönyvi események szervezésének néhány kérdését.
Az önkormányzati rendelet célja, hogy a korlátozással a fertőzés előfordulásának lehetősége
csökkenjen. Ismeretes, hogy településünkön nincs házasságkötő terem, a Polgármesteri Hivatal
Tanácskozó terme ad helyet az esküvőknek is, a hivatali munkaidőn kívül szervezett
anyakönyvi eseménnyel összefüggésben így biztosítható, hogy a szűk családi körön kívül más
ne legyen jelen az eseményen.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Rendelkezik a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események veszélyhelyzet idejére szóló
lehetőségének felfüggesztéséréről, valamint az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben
hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítása díjmentességéről. A korlátozás és a mentesítés
az egészség védelme érdekében szükséges.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Aszód, 2020. 05. 04.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:

Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Aszód Város Polgármesterének
/2020. (V.04.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események
kihirdetett veszélyhelyzeti eltérő szabályairól
Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §. (1) bekezdés a) és b) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a Korm. r. 1. §-ában kihirdetett
veszélyhelyzet ideje alatt
a) anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül nem szervezhető,
b) az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítása
díjmentes.
2. §
Ez a rendelet 2020. május 05. napján lép hatályba.

Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § )
Aszód Város Polgármesterének .../2020. (V.04.) önkormányzati a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
anyakönyvi események kihirdetett veszélyhelyzeti eltérő szabályairól
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségügyi
Adminisztratív terheket
Egyéb hatás:
következmények:
befolyásoló hatás:
A
rendeletben
foglaltak Nem jelentős.
A korlátozás az
egészség Nincs.
Nincs.
végrehajtásának
közvetlen
védelme érdekében szükséges.
társadalmi, gazdasági hatása
jelentéktelen.
Rendelet-tervezet címe:

A jogalkotás elmaradásának várható következményeként elmaradnak a fent ismertetett egészségügyi hatások.
A rendelet megalkotása
szükséges, mert:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nőhet a járvány kockázat.
A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén várható
következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított

4

