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1.) Döntés ingatlan vásárlásról

Nagy Tibor
polgármester

2.) Rendelet megalkotása a hivatali helyiségen, valamint
a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötós szabályairól
és díjairól
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Tárgy:

a hivatali

helyiségen kívüli, valamint

házas ságköté s é s

b ej

a hivatali

munkaidőn kívül történő

e gy zett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezé séről é s

az anyakönyvi eljarásbanftzetendő díj mértékérőlszóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület

!

A

rendeletalkotásra felhatalmaző, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
néwiselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet hatályon kívül helyezte az egyes
törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összeftiggésben szükséges
módosításaról szóló 2013. évi LXXVI. törvény, egyben rendelkezett arról, hogy 2014. július
l-jével hatáIyba lépjen az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. ttirvény (a továbbiakban:

Atv.).

Az Atv.-ben - hasonlóan az 1982. évi 17. törvényerejű rendeletl' z- felhatalmazást kapott a
települési önkormányzat, hogy rendeletben szabáTyozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésénekszabályait, valamint rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítéseesetén a többletszolgáltatás ellentételezésekéntaz önkormányzat részére,
valamint az anyakönyvvezető részétefizetendő díj mértékét.

Az

Atv. alapján felülvizsgáltuk a 8l20l1. (II.28.) önkormányzati rendeletet. A rendelet
bevezető része nem a hatályos felhatalmazó és feladatkört megállapítő jogszabályokat
tartalmazza, ezért - tekintettel a jogalkotásról szőIő 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2)
bekezdésére,mely szerint nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét- új rendelet
megalkotásáravan sztikség. Emellett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2014. jiiius 22én kelt jelentése alapján a rendelet 2. § (4) bekezdése ellentétes az

Atv.3. § i) pontjával, mivel
kizatja a vasárnapokon történő házasságkötést, így indokolt az említett bekezdés törlése.

Az engedélyezés szabáIyaínak és a díjak mértékénekmegváItoztatása

A fentiek alapjánjavaslom, hogy a Képviselő-testület

nem javasolt.

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő héaasságkötés és bejegyzett élettarsi kapcsolat létesítése
engedélyezésérőlés az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékérőlszóló rendeletet a

rendelet-tervezetben foglaltak szerint alkossa meg.

Tiszaeszlár Község Képviselő-testületének2)I7. januar 9-ántartott ülésének
a.) Targysotozata

b.) Jegyzőkönyve
c.) Határozatai:2.
d.) Rendelete: 1

6-212017.
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Polgármesteri megnyitó, tárgysor ozati pont megállapítására j avaslat

Nagy Tibor
Polgármester

1) Ingatlan vásárlásról döntés

2) Rendelet megalkotása a hivatali helyiségen, valamint
munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól és díjairól
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete
Jelen vannak:

2017 . január 9.-éntartott ülésén

Nugy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Eva jegyző
Je gyzőkönyw ezető : D ét Lászlőné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítla,hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így az ülés határozatképes, aztmegnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, melyet a képviselő
- testület 7 ígen egyhangú szavazattal elfogadott,

Tárev: (1.tsp.) Ineatlan felaiánlásáról döntés
ATiszaeszlar, Árpád,utca12. számalattilakás2l8 arényaTisszaeszlár Község Önkormányzat
tulajdonát képezi. A fennmaradó tulajdorlrészt Jáger József 500.000.- Ft-ért el kívánja adni
idegeneknek.

Az

adás-vételről értesítettek bennünket, mivel

mi att Önko rmány zaluxlknak

e 1ő

vásárl ási

jo

az

e\őbb említett tulajdonrész

ga van.

Annak érdekében, hogy a településre ne idegen egyének költözzenek,
érvényesítsijkaz elővásárlási

j

javaslom, hogy

ogunkat.

Van - e kérdés,hozzászőIás?

Megkérem a

megvásárlásáról,

képviselő testület

tagtrait, kézfelemeléssel szavazzanak
valamint arról, hogy élni kívánunk - e elővásárlási jogunkkal.

Megállapítom, hogy Tiszaeszlár Községi Önkormányzat

Képviselő

az

ingatlan

testülete M

előterjesZést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal az alábbihatátozatothozta:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő - testülete 2t2017.(I.9.) Kt. határozata

A Képviselő - testület:

-

a Jáger József 4484. Ibrány, Árpád út 7], szám alatti lakos 6/8
arányú tulajdonát képező tíszaeszlúri278 hrsl-ú, a valóságban
Tiszaeszlúr, Arpúd utca 12. szdm alatt találhatő kivett lakőház, udvar
megnevezésű, 1482 m2 területű belterületi ingatlan megvásárlásának
megállapítja, hogy

vonatkozás éharl Tiszaeszlár Önkormány zatának elővásárlási

-

jo

ga van.

elhatározza, hogy az ingatlan 2l8-ad aíanyútulajdonjogára hivatkozva az elővételi
jogát Tiszaeszlár Község Képviselő - testülete gyakorolni kívánja, igy a 618 arényít
tulaj donré szt 500. 00

-

Felhatalmazza

0.

-

forint

v ételár ért m e gvás árolj a a tulaj dono stól.

a polgármestert

azingatlanmegvásárlásához

sztikséges intézkedések

megtételére

(2.tsp.) Rendelet megalkotása a hivatali helviségen. valamint
munkaidőn kívüli házassáekötés szabályairól és díiairól

Tárw:

Nagy Tibor polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse
rendelet megalkotásának szükségességét.

a képviselő

-

a

hivatali

testülettel a

Badicsné Kormos Eva Jegyző
A rendeletalkotásra felhatalmaző, az anyakönyvekről, a házasságkotési eljárásról és a
néwiselésről szóló 1982. évi I7. törvényerejű rendeletet hatályon kívül helyeáe iv egyes
törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefliggésben sziikséges
módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvény, egyben rendelkezett arról, hogy 2014. július
l-jével hatályba lépjen az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. torvény (a továbbiakban:
Atv.).

Az Atv.-ben - hasonlóan az 1982. évi 17. törvényerejű rendeletbez- felhatalmazást kapott a
települési önkormányzat,hogy rendeletben szabályozza ahivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettarsi kapcsolat létesítése
engedéIyezésének szabályait, valamint rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítéseesetén a többletszolgáltatás ellentételezésekéntaz önkormányzat részére,
valamint az arlyakönyvvezető részérefizetendő díj mértékét.

Az

Atv. alapján felülvizsgáltuk a 8l20II. (II.28.) önkormányzati rendeletet. A rendelet
bevezető része nem a hatályos felhatalmazó és feladatkört megállapítő jogszabályokat
tartalmazza, ezért - tekintettel a jogalkotásról szőlő 2010. óvi CXXX. törvény 8. § (2)
bekezdésére,mely szerint nem lehet módosítani a rendelet bevezető Észét- új rendelet
megalkotás

ár a v an sztiksé g.

Nagy Tibor Polgármester: Van

-

e kérdés,hozzászőIás?

Megkérem a képviselő - testület tagut, kézfelemeléssel szavazzanak a mellékelt rendeletterv ezet elfo gadásáról.

Megállapítom, hogy Tiszaeszlár Községi Önkormányzat

Képviselő

testülete az

előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaeszl ár Község Önkorm ányzat Képviselő-testületének
1,12017. ( I.9. ) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségeno valamint a
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól és díjairól
TiszaeszIár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cik<k(l) bekezdés
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 19. §-ában és 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljátva,

A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya aTiszaeszltír Község Önkormányzata közigazgaási területén megkötendő
házasságokra terjed ki.

Anyakö nyvi események
(

1

en

gedélyezésénekszabály ai

2.§

) A

hivatali munkaidőn kívül történő hánasságkötés engedélyezéséreirányuló kérelem
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönywezetővel történt egyeztetést követően
dönt.

(2) A
(3)
(4

)

(5

)

(6

)

(7

)

(8

)

kérelmet írásban, a héaasságkötési szandék bejelentésévelegyidejűleg kell

benyújtani.

Vasárnap és ünnepnapon ( munkaszi.ineti napokon ) történő háaasságkötés nem
engedélyezhető.
Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Tiszaeszlár Község Önkormányzata által
biztosított az arlyakőnyvi esemény lebonyolítására kijelölt hivatali helyiség 4464
Tiszaeszlár, Rákóczi Ferenc utca 95. számalattvan.
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak
ügyfelfo gadási időn kívül lehet lebonyo lítani.
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az
engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönlvi esemény nem veszélyeztetheti.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésieljárása kérelemre indul, melyet írásban, a rendelet l. és 2.
számú mell ékl et szerint kel l b enyúj tani az elj ar ő anyakönyv v ezetőnél.
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedéIyezhető, ha a házasságkötés
jogszabályban előírt feltételei biztosítottak; valamint a helyiség méltó, alkalmas az
anyakönyvi esemény megrendezésére és a személyes adatok védelmére, az artyakőnyv
biztonsága me gfelelően biztosított.

Az anyakönyvi esemónyek díjazása

3.§
(

1

) Az

Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesenbiztosítja az anyakönyvi
e semény lebonyolítá sélhoz alkalmas hivatali helyiséget.
Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 5.000.-

(2)
)
(4)

(3

(5

)

Ft.

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 5.000.- Ft,
Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulők valamelyikének
közeli halállal fenyegető egészségiállapota esetében az egészségügyi és szociális
intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj befizetésétaz engedély kérelem
benyújtásával egyidejűleg a feladóvevény bemutatásáva| kell igazolni. A kérelem
elutasítása esetén a befizetési díjat kérelmező részére8 napon belül vissza kell utalni.

4.§

Az

anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető - választása
alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló t<irvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenkéntbruttó 10.000.- Ft dijazás illeti meg.

zárő rendelkezések
(1)
(2)

Ez arendelet2017. februrár

1-jén lép hatáIyba.

A rendeletben meghatérozott szabályokat a rendelet hatálybalépésétkövetően
benffitott kérelmek és az anyakönyvvezetők részérekifizetett díjazások során kell
alkalmazni.

Van

A

-

e még valakinek kérdóse?

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
polgármester megállapítja, hogy mindvégig határozatképes volt, aztbezárja.
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Badicsné Kormos Eva

