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hatályos 13_2011 önkormányzati rendelet
1. melléklet alapító okiratot módosító okirat

Tisztelt Közgyűlés!
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott jogszabályalkotási
felhatalmazás alapján az egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 13/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá ilyen esetekben a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékét.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg három helyiségben biztosítja az anyakönyvi
események megtartását:
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) Debrecen, Kálvin tér 11. I. emelet 100. számú házasságkötő
termében (a továbbiakban: Kálvin téri házasságkötő terem),
a Debrecen, Iparkamara utca 2. szám alatti házasságkötő teremben (a továbbiakban:
Iparkamara utcai házasságkötő terem) és
a Debrecen, Hunyadi János utca 1-3. szám alatti épület Báltermében (a továbbiakban:
Hunyadi utcai Bálterem).
Ez utóbbi két helyszínt a házasuló, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó
felek kizárólag hivatali munkaidőn kívül a Rendeletben meghatározott többletszolgáltatási díj
ellenében vehetik igénybe.
A Rendelet módosítása a Hunyadi utcai Bálterem - mint az anyakönyvi események céljából igénybe
vehető hivatalos helyszín - vonatkozásában az alábbiak miatt indokolt.
I.
A házasságkötések helyszínére vonatkozó adatok alapján a 2011. és 2015. év közötti időszakban a
házasságkötések:
82%-át a Kálvin téri házasságkötő teremben,
7,7%-át az Iparkamara utcai házasságkötő teremben,
0,2%-át a Hunyadi utcai Bálteremben, és
10,1%-át egyéb hivatali helyiségen kívüli helyszínen (pl.: megyeháza, szállodák,
rendezvényházak, stb.)
kötötték.
Debrecenben 2014-ben összesen 894 házasságot kötöttek, a Hunyadi utcai Bálterem kihasználtsága
- 3 házasságkötéssel - abban az évben volt a legmagasabb. 2015-ben a 965 házasságkötésből csupán
2 házasságot kötöttek ezen a helyszínen.
Az anyakönyvvezetők ez évben – a közgyűlési előterjesztés készítéséig - ugyancsak 2
házasságkötési időpontot tűztek ki erre a helyszínre.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kongresszusi Központ
hasznosításáról szóló 133/2014. (VI. 26.) határozatának (a továbbiakban: Határozat) 3./ pontja

alapján a Hunyadi utcai Báltermet a Polgármesteri Hivatal a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel (4026 Debrecen, Hunyadi János utca 1-3., a továbbiakban: Társaság)
határozatlan időtartamra kötött megállapodás alapján jelenleg ingyenesen használhatja
házasságkötésre az anyakönyvi események lebonyolításának időtartamára.
A statisztikai adatok alapján a társadalmi igények nem indokolják a Hunyadi utcai Bálterem e célból
történő ingyenes használatának fenntartását a Polgármesteri Hivatal részéről, ezért a Határozatot és
a Rendeletet módosítani javasolom.
A Rendelet módosításának hatálybalépése előtt kitűzött és erre a helyszínre engedélyezett - de a
Rendelet módosítását követően esedékes - anyakönyvi eseményeket a módosítás nem érintené, a
kérelmezők a Hunyadi utcai Báltermet a Rendelet jelenleg hatályos rendelkezései szerint vehetnék
igénybe. A Rendelet módosításának hatálybalépését követően ez a helyszín is, az egyéb hivatali
helyiségen kívüli helyszín esetében fizetendő többletszolgáltatási díj ellenében lenne igénybe
vehető.
A módosítás bevezetése a költségvetésben bevétel kiesést nem eredményez, ugyanakkor lehetőséget
nyújt arra, hogy - a Hunyadi utcai Bálteremnek a Polgármesteri Hivatal részéről az anyakönyvi
események lebonyolítása céljából fennálló használati jogától mentesülve – a Társaság a bérleményt
a gazdasági céljainak megfelelően, szabadabban használhassa.
A Polgármesteri Hivatal jelenleg hatályos alapító okiratában telephelyként szerepel a 4026
Debrecen, Hunyadi utca 1-3. szám alatti ingatlan, tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal
anyakönyvi események lebonyolításának céljára használta a Határozat alapján kijelölt helyiségeket.
A házasságkötésre szolgáló hivatalos helyszín megszűnése folytán az alapító okiratban feltüntetett
telephelyek közül törölni szükséges az érintett ingatlant.
A fentieken túl az alapító okiratban technikai jellegű módosítások átvezetése is szükséges.
A Polgármesteri Hivatal hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat
a határozati javaslat 1. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 2.
mellékletét képezi.
II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Rendelet módosításának társadalmi hatása azon kérelmezők esetében jelentkezik, akik a
módosítások hatályba lépését követően kívánják házasságkötési szándékukat bejelentetni.
A Polgármesteri Hivatal a statisztikai adatok szerint sokkal inkább preferált másik kettő helyiséget,
a Kálvin téri házasságkötő termet és az Iparkamara utcai házasságkötő termet továbbra is választási
lehetőségként kínálja a házasuló felek részére. A módosítás nem zárja ki annak a lehetőségét sem,
hogy a kérelmezők a Hunyadi utcai Báltermet, mint egyéb hivatali helyiségen kívüli helyszínt a
házasságkötés céljára igénybe vehessék.
A Rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása azáltal jelentkezhet, hogy tovább
növekedhet a hivatali helyiségen kívül kötött házasságkötések száma és ennek következményeként
a Polgármesteri Hivatalhoz befizetett többletszolgáltatási díjbevétel is.
2. A Rendelet módosításának környezeti és egészségi következménye nem várható.
3. A Rendelet módosításával a Polgármesteri Hivatal adminisztratív terhei nem változnak.
4. A jogszabály módosítására okot ad, hogy az elmúlt 5 év statisztikai adatai alapján a Hunyadi utcai
Bálteremnek az anyakönyvi események céljából a Polgármesteri Hivatal részéről fenntartott
használati jogát a társadalmi igények nem indokolják.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot és
a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja és 107. §-a, a 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.
§-a és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja és 13. § (1) bekezdése
alapján, figyelemmel a 13/2011. (III. 17.) önkormányzati rendeletre és a 133/2014. (VI. 26.)
határozatban foglaltakra
1./ 2016. június 1. napjától hatályon kívül helyezi a 133/2014. (VI. 26.) határozat 3./ pontját,
tekintettel arra, hogy a 8314/1 hrsz-ú, a valóságban a 4026 Debrecen, Hunyadi János
utca 1-3. szám alatti ingatlanon található Kölcsey Központ épületegyütteséből a Bálterem
megnevezésű helyiség, valamint egy előkészítés céljára szolgáló helyiség Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (4024 Debrecen, Piac utca 20.) feladatellátásához (házasságkötésre
kijelölt hivatalos helyszín céljára, anyakönyvi események lebonyolítására) a továbbiakban nem
szükséges.
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Főnix
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4026 Debrecen,
Hunyadi János utca 13.; a továbbiakban: Társaság) között az Önkormányzat tulajdonát képező
8314/1 hrsz-ú, a valóságban a 4026 Debrecen, Hunyadi János utca 1-3. szám alatti ingatlanra
vonatkozó bérleti szerződés módosítását készítse elő azzal a feltétellel, hogy a 2016. június 1.

napjáig kitűzött és a 4026 Debrecen Hunyadi János utca 1-3. szám alatti ingatlan Bálterem
megnevezésű helyiségére előjegyzett anyakönyvi események lebonyolításához, azok időtartamára a
Társaság továbbra is ingyenesen biztosítsa a helyiség használatát Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala számára.
Határidő: azonnal
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott bérleti szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 2016. június 1.
Felelős: a polgármester
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Társaság
ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
5./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 124/2015. (VI. 25.)
határozattal elfogadott OKT-129985-3/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító
okiratot az 1. melléklet, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
6./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
7./ Felkéri a Jegyzőt, hogy az 5./ pontban foglalt döntésre tekintettel gondoskodjon Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: a jegyző
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. április 14.
Dr. Papp László
polgármester

