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Aszód Város Önkormányzata 

POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

         
Az előkészítésben közreműködött: 

Dr. Demeter-Bankó Nikolett 

jogi szakreferens 

 

Előterjesztés 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló  12/2014. (IX.12.)  

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus  világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a  Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett  ki. A  

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 

veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.   

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes novemberi  ülését 

-hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

-   nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés  tekintetében tervezek döntést hozni.  

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

egyeztetetek 

 

A Képviselő-testület 2014-ben alkotta meg a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn 

kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 

12/2014. (IX.12.)  rendeletét ( továbbiakban: Rendelet.)  

A  jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai 

előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek 

esetén a jegyző gondoskodik.   

Az elmúlt időszakban több alkalommal is igény mutatkozott városunkban arra, hogy a 

házasságkötésük ötvenedik vagy hatvanadik éves évfordulóját ünneplő házaspárok un. 



2 
 

aranylakodalmán illetve gyémántlakodalmán a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője 

működjön közre fogadalmuk megerősítésében. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény valamint az ahhoz kapcsolódó anyakönyvi 

rendelkezésekről szóló jogszabályok nem írják elő az anyakönyvvezető számára kötelező 

feladatként a házassági évfordulós ünnepeken való közreműködést, ugyanakkor nem is 

tartalmaznak erre vonatkozóan tiltó rendelkezést. 

Országszerte sokéves gyakorlat, hogy az önkormányzatok önként vállalt feladatként 

szabályozzák helyi rendeletükben az anyakönyvvezetői közreműködést a házassági évfordulós 

ünnepek megtartása során. 

A család és a házasság olyan értékek, amely mellett ki kell állni a  huszonegyedik században. 

Az olyan sok éve egymás mellett kitartó házaspárok ünnepében való részvétel ilyen alkalomra 

ad lehetőséget. 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

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 korábban, 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet követően a Miniszterelnökség és 

a Belügyminisztérium 2020. március 27. napján kiadott egy tájékoztatót, mely tartalmazza azon 

állásfoglalást, mely szerint a polgármester jogköre kiterjed a rendeletalkotásra is. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

 

Az értelmező rendelkezésekhez felvételre kerül a házassági évfordulós ünnep meghatározása. 

2. §-hoz 

A 4/A. § bevezetésével szabályozásra kerülnek a házassági évfordulós ünnephez kapcsolódó 

eljárási szabályok illetve az anyakönyvi eseményekhez hasonlóan rendelkezünk az eljárási 

költségek megfizetésről. Az eljárási költségek megfizetése alól mentességet kapnak azok az 

ötvenedik vagy hatvanadik évfordulójukat ünneplő házaspárok, akiknél legalább az egyik fél 

aszódi lakóhellyel rendelkezik.  

3. §-hoz 

Az 5. § (1) és (2) bekezdéseiben az eddig szabályozott anyakönyvi események díjazásán túl 

szabályozásra kerül a házassági évfordulós ünnep díjazása is.  Az (5) bekezdésben pontosításra 

került az elszámoláshoz szükséges dokumentáció módja, figyelemmel adatvédelmi 

szempontokra is. 

4. §-hoz 
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A rendelet mellékleteit a házassági évfordulós ünneppel való kiegészítés miatt és a gyorsabb, 

egyszerűbb ügyintézés érdekében aktualizálni kellett. 

5. §-hoz 

Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Aszód, 2020. november 11. 

 

 

  Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   

  polgármester 

 

 

Látta: Dr. Ballagó Katalin 

                     Jegyző 
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Tervezet 

Aszód Város Polgármesterének  2020. (XI ...)  rendelete  a hivatali helyiségen, valamint 

a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és 

szolgáltatási díjairól szóló  12/2014. (IX.12.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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. §  Aszód Város Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn 

kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló  

12/2014. (IX.12.)  önkormányzati rendelete ( továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő e) 

ponttal egészül ki: 

„e) házassági évfordulós ünnep: házasságkötés ötven vagy hatvan éves évfordulója alkalmából 

az anyakönyvvezető közreműködésével tartott ünnep.” 

 

2. § A Rendelet a következő címmel és a 4/A. §-sal egészül ki: 

 

„ Házassági évfordulós ünnep 

 

4/A. § (1) A házassági évfordulós ünnep megtartására vonatkozóan jelen rendelet 3. §-ában 

foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az eljárás kérelemre indul, az erre 

szolgáló nyomtatványt jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(2) A házassági évfordulós ünnep szolgáltatásaiért fizetendő díjak tekintetében alkalmazni kell 

jelen rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezéseket a következő kivétellel. Díjmentes a házassági 

évfordulós ünnep megtartása, amennyiben a fogadalomtevők legalább egyik tagja Aszódon 

állandó lakóhellyel rendelkezik.” 

  

3. § A Rendelet 5. § (1)-(2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések  lépnek: 

„5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény valamint házassági évfordulós 

ünnep lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként a mindenkori 

köztisztviselői illetményalap 15 %-a illeti meg. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény valamint házassági évfordulós ünnep 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként a mindenkori 

köztisztviselői illetményalap 20 %-a illeti meg. 

 (5) Az anyakönyvi eseményeken és házassági évfordulós ünnepeken való közreműködést az 

anyakönyvvezetőknek hitelesen dokumentálnia kell, feltüntetve a felek nevét, az 



5 
 

eseményazonosító számokat, ügyszámokat. Az anyakönyvvezetők havonta kimutatást készítenek 

az anyakönyvi eseményeken és a házassági évfordulós ünnepségeken való közreműködésükről, 

mely alapján a jegyző igazolja a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívüli 

munkavégzést.” 

 

4. § A Rendelet  

a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,  

b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti.  

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

 

Aszód, 2020. november „….” 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Ballagó Katalin 

polgármester        jegyző 
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1. melléklet a               /2020. (XI….) rendelethez 

„1. melléklet 12/2014. ( IX.12 .) önkormányzati rendelethez. 

 

KÉRELEM 
hivatali helyiségen kívül és/vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezéséhez, 30 napos kötelező várakozási idő alóli felmentéshez * 

 

 

Alulírottak, ………………………….………. (menyasszony) és 

………………………………..………. (vőlegény) kérjük Aszód Város Jegyzőjét, hogy 

házasságkötésünk külső helyszínen és/vagy hivatali munkaidőn túli időpontban történő 

megkötését / várakozási idő alóli felmentést engedélyezze. 

Kérelmünknek teljes egészében helyt adó döntés esetén fellebbezési jogunkról 

lemondunk. Tudomásul vesszük, hogy előzőek alapján a döntés közlésekor a döntés 

véglegessé válik. 

Nyilatkozunk, hogy tudomásul vettük az alábbiakat - az ismertetett 12/2014. ( IX.12 .) sz. 

önkormányzati rendelet alapján: 

1., Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli 

lebonyolításánál, ha a felek a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné 

tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg.  

 

2., Az engedélyezett anyakönyvi szolgáltatásért fizetendő díjat a kapott csekken az önkormányzat 

számlájára az esküvőt megelőzően megfizetem, az erről szóló igazolást, csekket átadom. 

 

A menyasszony neve:  

 születési helye, ideje:  

 lakcíme:  

A vőlegény neve:  

 születési helye, ideje:  

 lakcíme:  

A házasságkötés időpontja: ..............év......................................hó...........nap  

........................................................................óra 

 helyszíne:  

 

Aszód,  ____________________________  

 _______________________________   ___________________________  

 aláírás aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 

* jelen nyilatkozat részét képezi az EAK-ban felvett jegyzőkönyvnek” 
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2. melléklet a               /2020. (XI. …) rendelethez 

„2. melléklet 12/2014. ( IX.12 .) önkormányzati rendelethez. 

 

 

KÉRELEM 
Házassági évfordulós ünnepen történő közreműködés engedélyezéséhez 

 

Alulírott, ........................................... ezúton kérem Aszód Város Jegyzőjét, hogy 

................................ (férj) és............................ (feleség) 50/60. házassági évfordulóján Aszód 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali 

munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási 

díjairól szóló 12/2014. (IX. 12.) sz. önkormányzati rendeletét figyelembe véve 

anyakönyvvezető közreműködését engedélyezni szíveskedjék. 

 

A feleség neve:  

 születési helye/ideje:  

 lakcíme:  

A férj neve:  

 születési helye/ideje:  

 lakcíme:  

A házasságkötés helye/időpontja:  

Új fogadalomtétel tervezett időpontja:  

 tervezett helyszíne:  

 

Kijelentem, hogy a fent jelölt rendelet vonatkozó szabályait tudomásul vettem. Kérelmemnek 

teljes egészében helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok. Tudomásul 

veszem, hogy előzőek alapján a döntés közlésekor a döntés véglegessé válik. 

Az engedélyezett anyakönyvi szolgáltatásért fizetendő díjat -   amennyiben szükséges - a kapott 

csekken az önkormányzat számlájára az eseményt megelőzően megfizetem, az erről szóló 

igazolást, csekket átadom. 

 

Aszód, .................................... 

 _______________________________   ___________________________  

 kérelmező anyakönyvvezető 

A kérelemben foglalt esemény megtartását a kért időpontban és helyszínen engedélyezem. 

Aszód, ................................... 

-------------------------------------------- 

                                                                                                   jegyző „ 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

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

 

 
Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Polgármesterének  .../2020. (XI. ...) rendelete  a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló  12/2014. (IX.12.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletben foglaltak 

végrehajtásának közvetlen 

társadalmi hatása alapján az 

idősebb korosztály házassági 

kapcsolatainak megerősödése 

várható.   

 

Többlet bevételt  a rendelet 

elfogadása  nem jelent. 

Nincsenek. 

 

 

Kis mértékű. Nincs. 

A rendelet megalkotása 

szükséges, mert: 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény  V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát illetve a helyi 

lakosságban igény mutatkozik az anyakönyvvezető házassági évfordulós ünnepen történő közreműködésére. 

A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén várható 

következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén elmarad a változások nyomon követése. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  

biztosított biztosított  biztosított  biztosított   


