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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben történő házasságkötésre, illetve 

bejegyzett élettársi kapcsolat megkötésére irányuló anyakönyvezetői szolgáltatás 

díjmentes, a munkaidőn vagy hivatali helységen kívüli szolgáltatás azonban díjazás 

ellenében is végezhető a vonatkozó törvény felhatalmazása alapján. Az előzetes 

egyeztetések során abban egyetértettünk, hogy Mánfán a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően, ilyen jogcímen a jövőben sem szándékozunk díjat szedni az érintettektől. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának első félévi 

kiemelt ellenőrzési feladata volt, hogy valamennyi önkormányzat fenti tárgyú 

rendeletét vizsgálják az előírt formai és tartalmi követelmények megfelelősége terén. 

Ennek eredményeképp jelezték felénk, hogy akkor is szükséges hatályba léptetni e 

tárgykörben önkormányzati rendeletet, ha a többletszolgáltatásokért nem ír elő 

díjfizetési kötelezettséget az önkormányzat. Mindezt azzal indokolták, hogy a 

munkaidőn vagy hivatali helyiségen kívüli eljárásnak vannak egyéb feltételei is, 

amelyekről rendelkezni szükséges. Ennek megfelelően terjesztem a Tisztelt Képviselő-

testület elé a mellékelt rendelettervezet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével fogadja el az 

1. mellékletben előterjesztett rendelettervezetet! 

 

Mánfa, 2017. 05. 19. 

 

           Hohn Krisztina 

                                                                                      polgármester 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet          rendelettervezet 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……./2017. (……….) 

 ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvvezetői és egyéb 

többletszolgáltatások feltételeiről 
 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Hivatali helyiség: Mánfa, Fábián Béla utca 56-58. szám alatti ingatlanból a 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Mánfai Kirendeltsége által használt 

épületrészek. 

 

2. Hivatali munkaidő: a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatában és Ügyrendjében foglalt munkaidő. 
 

2. § 

 

(1) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn 

vagy hivatali helyiségen kívül, munkanapon 19 óráig, továbbá szombaton 8 és 

19 óra között engedélyezhető.  

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Mánfa, 2017………….. 

 

    

 

 

     dr. Vaskó Ernő           Hohn Krisztina 



            címzetes főjegyző                                                      polgármester 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

1. § 

 

Az önkormányzati rendelethez kapcsolódó értelmező rendelkezéseket tartalmazza, 

amelyek rugalmasan hivatkozzák az érintett háttérfeltételeket.  

A munkaidőt a hivatalunk SZMSZ-e rögzíti, amely szintén változhat. Legutóbb a 

szerdai meghosszabbított ügyfélfogadás miatt került módosításra. Így célszerű a 

hivatali SZMSZ-re hivatkozni a mindenkori hivatali munkaidő tekintetében.  

 

2. § 

 

A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül engedélyezhető események időbeli 

korlátait szabályozza ez a paragrafus a központi jogszabályokban már leírtakra 

tekintettel. Vasárnapra az eddigi gyakorlat szerint sem volt igénye az ügyfeleknek, de 

a helyi rendelet alapján ez jobban alátámasztott.  

 

3. § 

 

Általános hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 


