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Budapest Főváros Xl. Kerület
Újbuda Onkormányzata

Tisztelt Jegyző Asszonyi

Budapest Főváros Kormányi-ilvatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség Területi
Közigazgatásért Felelős Államtitkára által kiadott, a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi
önkorm~nyzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2017. évi ellenőrzési munkatervéröl szóló
utasítása alapján célellenőrzés keretében vizsgálta Budapest Főváros Xl. Kerület Újbuda
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a házasságkötés ós bejegyzett
élettársi kapcsolat létesliésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről Szóló 24/2010. (VII. 16.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Örj.

A vizsgálat elsődleges szempontját az képezte, hogy az Önkormányzat eleget tett-e sz anyakönyvi
eljárásról szól6 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. ~ a) pontjában foglalt jogalkotási
kötelezettségének, nem terjeszkedett-e túl a törvényben biztosított hatáskörén, illetve rendeletét a
magasabb szintű jogszabályokkal összhangban alkotta-e meg.

A célvizsgálat kiterjedt arra is, hogy élt-e az Önkormányzat azzal sz At. 96. ~ b) pontjában foglalt
jogalkotási lehetőséggel, amely a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint sz anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékét határozza meg, s amennyiben igen. sz önkormányzati rendelet a részletszabályokat az At.
19.*-ában és 33.~-ában rögzített rendelkezésekkel összhangban állapította-e meg.

„At. 96. ~ Felhatalmazást kap a település! önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kivűl4 valamint a hivatali munkaidőn kívül

tötténő házasságkötős ás bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésa engedélyezésének szabályait
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül

történő házasságkötés ős bejegyzett élettársi kapcsolat létesftése esetén a többietszolgáltatás
ellentéte!ezéseként sz önkormányzat részére, valamint az anyakőnyvvezető részére fizetendő díj
mértékét.”
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Áttekintve az Ör-ben foglaltakat megállapításra került, hogy az Önkormányzat az At. 96. ~ a) és b)
pontja szerinti felhatalmazással összhangban szabályozta a tárgyi rendeletet.

Ugyanakkor engedje meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 133.~ (3) bekezdése alapján szakmai segítségnyújtás keretében az Ör. 3. 5-a tekintetében az
alábbi jogszabály-szerkesztési követelményre hívjam fel szíves figyelmét.

Az anyakönyvi események tárgykörében alkotott önkormányzati rendelet 3. 5 (1) bekezdése szerint:

„3. ~ (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

A helyi rendeletek megalkotása során kiemelt figyelmet kell fordítani a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 3. 5-ában foglalt jogalkotási követelményre, amely szerint:

‚Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kel! szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg sz Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály sz Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A Kúria e tárgykört érintően meghozott Köf.5.056l201 2/5. számú határozata szerint a magasabb szintű
jogszabályban foglaltak szó szerinti átvételére abban az esetben van mód, ha az, sz adott jogszabály
belső koherenciájának fenntartása végett indokolt.

Az At. 18. 5 (1) és a 32. 5 (1) bekezdése szabályozza, hogy a települési önkormányzat a házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez alkalmas hivatali helyiséget térítésmentesen biztosítja.

A fentiek alapján önkormányzati rendeletben nem szerepelhetnek magasabb szintű jogszabályban
rögzített előírások. Szó szerinti, vagy tartalmi idézés helyett - ha a jogalkalmazás megkönnyítése vagy a
jogszabály megfogalmazása ezt megköveteli - hivatkozást kell alkalmazni.

Mindezek alapján kérem Tisztelt Jegyző Asszonyt, hogy a jövőben az önkormányzati rendeletek
előkészítése és elfogadása során a jogszabály-szerkesztési előírásokra sziveskedjen kiemelt figyelmet
fordítani, valamint vegye figyelembe a Kormányhivatal BR/I 01 0100319-112017 számú, az önkormányzati
rendeletalkótás során felmerült jogalkotási, jogszabály-szerkesztési kérdésekben közreadott szakmai
segítségnyújtásában foglaltakat is.

Az esetlegesen felmerülő kérdések vonatkozásában a Kormányhivatal munkatársai készséggel
nyújtanak szakmai segítséget.

Budapest,2018. Január ‚~&~i
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