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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

1. Előzmények

20|4, július 1. napjĺĺn hatályba lépett az arryakonyvezési feladatok ellátasanak részletes
szabźt|yairől szóló 32120|4. CV. 19.) KIM rendelet (továbbiakban KIM rendelet), mely alapjĺĺn
az ađatok nyilvĺíntartása a továbbiakban nem papíra|apon, anyakönyvi események alapjĺán
történik, hanem elektľonikusan és személyhez kötötten. A KIM rendelet hatá|yba|épésével
egy időben elindult az EAK @gységes Anyakönyvi) ľendszer, melynek felelőse a
Kozigazgatási és Elektronikus Szolgáltatások Központi Hivatala. A ľendszer beindítását
kĺjvetően a papíra|apú anyakĺinyvek digitalizálása folyamatosan tdrténik.

II. A beteľjesztés indoka

Az Mötv. 67.$ d) pontja alapjan a polgármester a jegyző javas|atáľa előterjesaést nyújt be a
képviselő.testiiletnek a hivatal belső szervezetitagozódásának, |étszźtrnźnak' munkarendjének'
valamint tigyfélfogadási rendjének meghatáĺozźtséra. A megnövekedett szźlmű anyakt'nyvi
feladat ellátása miatt javasolt létszĺímemeléshez a képviselő-testiilet döntése sziikséges.
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III. Tényállási adatok

2014. július 1. napjától kezdődően az arryakoĺyvi igazgatási feladatok támogatására, és az
anyakĺinyvi események elektľonizálása érdekében, bevezetésre került az elektronikus
anyakönyv haszná|ata. A digtta|izźiás Íő célja, hogy valamennyi régi és újonnan létrejövő
esemény az e-arlyak()nyvben rogzítésre kerĹiljcin. A folyamat fó irénya az, hogy az tĄ ngy
intézése érdekében anyakĺinywezetóhoz érkező ügyféllel kapcsolatos koľábbi anyakĺinyvi
események is az e-arryakcinyvbe rogzítésre kerüljenek. Például hazasságkotéskor digitĺílisan
rögzítik a hazasulók papírďapú születési anyakönyvét is, így a fejlesztés eredményeként a
jelenleg négyféle (születési, házassági, bejegyzett élettarsi kapcsolati, halotti) anyak<inyv
helyett csak egyet tartaLmaz a ľendszeľ, amely az országban bármelyik anyaktinywezętőné|
elérhetővé válik.

A KIM rendel et alapj án az a|ábbi feladato kat kell ell átni az E AK rendszerb en :

,,55. $ Az anyakönyvi eljárásban az adatok rögzítése, az anyakönyvi okiratok kiállítása és a
jogszabólyban meghatórozott feladatok elvégzése az EAK rendszer alkalmazásával történik.
5ó. $ Az anyakönyvi esemény bejelentésérőI szóló jegłzőkinyvet az EAK rendszerben kell
elkészíteni vagl a papír alapon elkészített jegłzőkönyv adatait az EAK rendszer erre a c,źlra

szolgóló felületén rôgzíteni kell. Ha a jegłzőlönwet az EAK rendszerben készítik eI, annak
eg,l példányát kinyomtatĺźs után az At.-ben meghatározott személyek aláírják.
57. $ Ha az eljórásban anyalönyvi okirat kiállítása sziilrséges, a kérelmet az EAK rendszerben
rÓgzíteni kell'
5s. $ (l) A papír alapú anyalönyvben nyilvántartott adat megismerése céljĺźbóI annak az
elehronikus anyakonyvbe tĺ)rténő rÓgzítése érdekében az elektronikus anyalônyvbe bejeglzés
teljesítésére jogosult szerv, a központi nyilvántartó szerv, a hivatásos konzuli tisztviselő és az
állampolgársági tiglekben eljáró szerv az EAK rendszeren keresztül értesítést kald az
anyalronyvi eseményt nyilvántartó anyakÓnywezető számóra.
(2) Ha az eljárásban a papír alapú anyalcÔnyvi bejegłzésnek az elehronikus anyakt;nyvbe

történő rÓgzítése mellett az elektronikus anyakonyvbe be nem jeglezhető adat megismerése is
szüIaéges, az (I) belrezdésben meghatározott szerý az EAK rendszeren keresztül értesítést
kĺ;ld az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakonywezető számára.
(j) A nyilvántartó anyakönywezető a papír alaptil anyakÓnyvben nyilvántartott adatnak az
elektronikus anyakönyvbe történő rÓgzítése teljesítéséről az EAK rendszeren kpresztĺjl
értesítést küld a rÓgzítést kezdeményező szervnek. .

@ Az állampolgársági eskii letételének helye szerint illetékes anyakónywezető a maglar
óllampolgársóg megszerzéséről az EAK ľendszer ?itján ktild értesítést az olyan anyakönyvi
eseményt nyilvántartó anyak)nyvvezetőnek, amelyen ezt a változást át kpll vezetni.
(5) Az (I) bekezdésben meghatórozott szervek belföldi jogsegély iránti megkeresésére és az
(I)-(4) bekBzdésben meghatórozott értesítésre adott nemleges választ az EAK rendszeren
keresztül kell továbbítani.
(6) Ha a papír alapú anyakÓnyvi bejegyzés elektronikus anyalrnnyvben ttjrténő rogzítésére
vonatlazó értesítés olra az adatokban bekôvetkezett vóltozás, a változás bejegłzése céljából az
(I) belĺezdésben meghatározott szerv az értesítést és a változást igazoló okiratolflt a (4)

bekezdésben meghatározott kivétellel papír alapon küldi meg a nyilvántartó
anyaklnywezetőnek,
59. s 0 Ha az adattovábbítás iránti igény előterjesztésekor az igényelt adat nem szerepel az
elektronikus anyaldnyvben, az igényelt adatok kt;zlését az anyakönyvi eseményt nyilvántartó
any alrö nyw e z e t ő t e lj e s ít i.

(2) A központi nyilvántartó szervhez az At. 8I-8]/D' $-a alapján lôzvetlen hozzó/ěrésre és

adatátadásra jogosult szerv az adattovábbítás iránti igényét elektronilcus úton nyújthatja be.



(3) Ha az At. 8]-8]/D. $-a alapjón kometlen hozzáféľésre és adatátadásra jogosult szerv
anyakonyvi ktvonat kiállítását kéri, és jogszabály nem írja elő az anyakônyvi kivonat lrĺ;telező
bizonyítósi eszközként való használatát, az adattovábbítást anyakonyvi kivonat kiállítósa
helyett az igényelt adatok kazlésével kell teljesíteni'
60. s Az At. 82. s Q) belrezdésében meghatározott feljeglzéseket az EAK rendszer e célra
s z ol gźl ó feltjl eté n kell rĺ) gzíteni.,,

Az anyakönyvi eljarásról szóló 20|0. évi I. törvény módosításźxaL, valamint a KIM rendelet
hatályba lépésével jelentősen megnövekedtek az adminisztrációs feladatok, így a feladatot
ellátók munkaterhei, mely a Hivata|nźi a korábbi eljárásokhoz képest az alábbi
t<ibbletfeladatokban mutatkozik meg:

. az országos illetékesség bevezetéséből adódóan az ügyfelek szétménaknĺivekedése,

. az új anyakönyvi események (születés, hazasságkotés, bejegyzett é|ettźrsi kapcsolatok
léte síté se, haláles et) anyaktinyv ezése sorĺín plusz r o gzitési feladatok ellátźsa,

. apapír alapú anyakönyvekből és alapiľatokbő| az összes előzmény rcgzítése,

. a papíľ alapú anyakÓnyvi bejegyzésekhezfuása, a papír alapú alapiľatokon, egyenként az
elektronikus anyakönyvezés során képzett azonosítók rögzítése, a nérĺmutatők|ezźĺrása'

. a munkakosarban megielenő, helyĹ és más anyakönywezetőnéI indult iigy kapcsĺín
automatikusan generĺĺlódó kérelm ekĺe az anyakönyvi események rögzítése.

Egy adott ügy elintézése tigýípustól fiiggően vźitoző. Az a|ábbi felsorolás tarta|mazza az
átlagos ügyintézési időket a korábbi és ajelenlegíjogszabá|yi köľnyezetben:

. születés anyakönyvezése: 15 perc 30 perc
- születés anyakonyvezése + apai elismeľés felvétele : 25.30 perc 50-60 perc
- apai elismerés: 15 perc 30 perc
. haláleset anyakĺinyvezése,. 20 perc 45 perc
- papír alapú esemény anyakonyvből töľténő felvitele (bejegyzésenként): 10 peľc 20-25 perc
- hazassági szandék bejelentése: 20 perc 35-40 perc
-hźnasságkĺités utáni rĺigzítések, teendők: 5 peľc 15 peľc
- postĺĺn érkęzettkérelemre adatszolgáltatás 15 peľc 25 perc
- munkakosaľ: 20 perc
-hazaianyakönyvezés: 30peľc 60perc
. ĺévváIÍoztatás: 10 perc |5-f0 perc
-házassági néwiselés jegyzőkönyv felvétele, ľögzítése: 10 perc 20 perc

Az elmúlt években az anyakönywezetők éves szinten megközelítőleg 35-36.000 anyakönyvi
ügyet intéznek. Az Hatósági Ugyosztály Anyakönyvi Irodájan jelenleg 10 fő
anyakönywezető |ź.iĺja e| az anyakönyvi igazgatźtssal kapcsolatos feladatokat, amelyből
jelenleg 5 fo anyakcĺnywezető az ügyfélfogadás lebonyolítását biztosítja, 5 fő
anyakĺinywezető a papír a|apű posta, munkakosar (EAK ľendszer) és ľögzítői feladatokat
végzí.

Jelenleg 7 fő kozfoglalkoztatott és 6 fő diá{<munka keľetében foglalkoztatott munkatĺĺrs segíti
az Anyaktinyvi Iľoda munkáját. Tekintettel aľľa, hogy a megnövekedett adminisztľációs
teľhek miatt az ügyintézési idők átlagosan kétszeľesére emelkedtek, a rendkívüli munkavégzés
az irođźn mindennapossá vált _ ideértve a hétvégi munkavégzést is. Nem megoldott a

szabadságolás, továbbképzés vagy esetleges betegállomlĺny okan ttiľténő távollét esetén

szĹikséges helyettesítés, illetve lemaľadásokkal teljesíthető, így hosszú távon szĹikségessé vá|t

a személvi állománv létszámĺĺnak növelése.



Iv-v. A dtintés tzrta|mának ľészletes ismertetése, és a dtintés céljan pénzüryi hatása

A megnövekedett feladatok miatt}}I4. szeptembeľ 1. napjától 3 fos létszámemelésľe tesztink
javaslatot, mely államígazgatźĺsi feladatokat ellátó köztisztvise|oilétszźlmemelést jelent, így a
jelenleg hatósági területen foglalkoztatott koztisztviselők engedé|yezett |étszźtma 36 ffuo| 39
főre nő. A teljes hivatali |étszźm _ a 3 Íb tisztségviselő, a 2 fó prémiumévek programban
foglalkoztatott, valamint a táĺsadalmi megbizatású alpolgáľmester nélküli _ engedéIyezett
létszźtmaI79 forő| |82 forc módosul.

A létszámemelés 2014. évi költségeit, valamint egy teljes évre vaľható személyi juttatási

kiadásokat az alábbi táb|źzat mutatja be. A költségek tervezése során 2 felsőfokú és 1
középfolai végzettséggel betĺjltésre kerülő álláshelyként keľiilt feltiintetésre.

Az tlj munkakörcik betöltéséhez tovźlbbi kĺiltségként merülhet fel az anyakönyvi szakvizsga
megszerzése' amennyíben az ań beto|t(5k ezzeI nem ľendelkeznek, és végzettségiik alapjan
erľe kĺitelezettek. A tanfolyam és a vizsga díja cisszesen 12|.750 Ft/fő, mely egyszeri
költségként jelentkezik az anyakonyvvezetői megbizás feltételeként. ĺgy u ktiltségek 2014.
évre az alábbiak szerint alakulnak:

Hivatal összesen 2014, évre

Személý juttatás I 827 384 Ft

Anyakönyvi szakvizsga
díja (kötelező
továbbképzés)

365 250Ft

Munkaadót terhelő
jáľulékok és szociális
hozzáiźtu|ási adó

506216Ft

Osszesen 2 698 850 Fr

A létszímemelés egyben tartós mfüödési kötelezettséget jelent, 20|5. évtől összęge évente

megközelító|eg 9.|34,4 e Ft. Javaslom a 2014. évi többletköltségek fedezętét az á|talános
mÍĺködési taľtalékľól biztosítani, míg ataľtós előre vállalt kĺitelezettségnek az onkoľmźnyzat
mindenkoľi éves saját bevételét megjelölni.

létszám-igény Illetmény/hó
Illetmény

3 hóra

cafetéľia
4 hóra nettó
ässzegben

Jáľu|ékok'
adók

Illetmény
teljes éyre

cafetéria
teljes evre

bruttó
jórulék

2 fő felsőfokú
köztisztvisęlő

400 000 Ft I 200 000 Fr 98f56Ft 359 077 Ft 4 800 000 Fr 400 000 Ft 1 296 000 Ft

l középfoku
köztisztviselő

160 000 Ft 480 000 Ft 49 t28Ft 147 t39Ft I 920 000 Fr 200 000 Ft 5 l8 400 Fr

Osszesen 560 000 Fr 1 ó80 000 Ft 147 384Ft s06 216 Fr ó 720 000 Ft ó00 000 Ft I 814 400 Ft

Mĺndiisszesen 2 333 ó00 Ft 9 134 400 Ft



VI. Jogszabályi ktiľnyezet

Az aĺlyakönyvi e\jarásról szóló 20L0. évi I. ttlrvénY) az anyakönyvezési feladatok ellátásĺának

részletes szabźiyairől szóló 32l20l4. (V. l9.) KIM rendelet.

dz Änt.23. $ (2) bek. b) pontja a|apján a helyi ĺinkormányzat kĺiltségvetése tarta|mazza a

helyi önkormźnyzat által irĺányított költségvetési szervek engeđé|yezett |étszźtmát, va|anint
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait e|oirźlĺyzat-csopoľtok, kiemelt
e|őirtnyzatok' és kötelező feladatok, önként vá||alt feladatok, állami (áI|arrigazgatási)

feladatok szerinti bontásban.

Az Mötv. 67.$ d) pontja alapjan a polgáľmester a jegyző javas|atźra előteľjesztést nyújt be a
képviselő-testĹiletnek a hivatal belső szervezetitagozódásĺĺnak, Iétszźmtnak, munkarendjének,
valamint tigyfélfogadási rendjének meghatźrozźsźra. Az Mcitv. 81. $ (3) bekezdés I pontja

alapjźna jegyző évente beszámol a képviselő-testiiletnek a hivatal tevékenységérőI.

Kéľemaza|ábbihatarozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. az onkormźnyzat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett |étszźmát 20|4. szeptember l.
napjátő| 3 fiôvel megemeli á|lalrligazgatási feladatok ellátĺísára, a Polgáľmesteri Hivatal _ 3
fő tisztségviselő, a 2 f(5 prémiumévek programban foglalkoztatott, valamint a társadalmi
megbizatású alpolgĺíľmester nélktili _ engedéIyezettlétszźtma |79 főről^ l82 főre módosul.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. szeptember 1.

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt taľtós működési előre vállalt kĺitelezettség éves összege

megkcĺzeiítőleg 9.135,0 e Ft, melynek fedezetéül az onkoľmányzat mindenkori
költségvetésének saját bevételét jeloli meg.

b) felkéľi a Polgármestert, hogy azl. és aLl a) pontban foglaltakat a mindenkoľi kĺiltségvetés
tew ezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő : mindenkori költségvetés elfogadása

3. az |. pontban foglaltak miattaz onkormĺányzat kiadás 1ll07-01 cím működési cél és

általĺĺnos taľtalék _ kötelező feladat _ e|őitźnyzataró| 2.698,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás

11108-02 cím mfüöđési finanszitozási kiadáson belül az fuźnyítőszeľvi támogatásként
folyósított trímogatas kiutalása - á||anligazgatási feladat _ előfuźnyzatáraz.49B,8 e Ft-ot, a

az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vá|Ia|t feladat _

elóitźny zatfu a 200,0 e Ft-ot átcsoporto sít.

Felelős. Polgármesteľ
Hataľidő: szeptember 1.

4. a) aPolgáľmesteń Hivata| |2202 cím bevételi működési finanszírozási bevételen beltil az
irźnyítőszervi tźtmogatźtsként folyósított tĺĺmogatás ťlzętési szźľľ'lźn töľténő jővźńrasa

á||aĺnigazgatasi feladat _ e|oirányzatźLt 2.498,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás

személyi juttatás eloirźnyzatĺĺn beltil a törvényi illetmények, munkabéľek _ államigazgatźsi
feladat _ eloirźnyzatźft 1.680,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális



hozzájaru|ási adó - źů|arnigazgatásí feladat _ e|őhtnyzatźLt 453,6 e Ft-tal, dologi
á|Iarĺligazgatási feladat _ e|oirányzatéLt365,2 e Ft-tal megemeli az 1. pontban foglaltak,
val amint tov ábbképzés címén.

b) a Polgĺĺľmesteľi Hivatal 12202 cím bevételi mfüĺjdési finanszírozźsi bevételen belül az
irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési szźm|źn töľténő jőváírása
önként vállalt felađat _ előirźnyzatźń 200'0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatas eloirźnyzatan belül a cafetéria _ béren kíviili juttatasok _ önként vállalt feladat _
eloirźnyzatźLt 147,4 e Ft-tal, a munkaadót tęrhelő jĺáľulékok és szociális hozzájźlrulási adó -

önként vá||a\t feladat _ e|óirźnyzatźLt 52,6 e Ft-tal megemeli az 1. pontban foglaltak címén.
c) felkéľi a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánáI a 4. pontban

foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

5. felkéri a Jegyzot, hogy a Polgármesteri Hivatal l. pontban foglaltaknak megfelelően
módosított Szervezeti és Műkĺ'dési Szabźiyzatźú, Ügyrendjét a Képviselő-testület
következő rendes üléséľe tedessze be.

Felelős: Jegyzo
Hataľidő : következő Képviselő-testĺileti tilés

A dtintés végrehajtását végző szewezeti erység: Jegłzői Kabinet Személytigłi lrodą,
Pénzügli Üg,,osztály

Budapest, 2014. augusztus 1 8.

Dr. Kocsis Máté t
polgáľmester Ą,

Törvényességi ellenórzés:
Danada-Rimrín Edina
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nevében és megbízźtsából :
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