ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály felhívására 2017. május 31-i
határidővel az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Aet.) 96. §ában foglaltak alapján felülvizsgálatra kerül sor a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályaival, továbbá a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékével kapcsolatosan.
A rendelet módosítása azért is szükségszerű, mivel központi jogszabályváltozás is történt.
Fentiekre tekintettel felülvizsgálatra került az Önkormányzat Képviselő-testületének a
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 9/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete.
Az Aet. 18. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a
házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget. (2) A házasság hivatali helyiségen, illetve
hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék
bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.
(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a
felek nyilatkoznak arról, hogy a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják,
gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és a
hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények
bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. (4) Az
anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli
megkötésénél, ha a jegyző a (2) bekezdésben foglalt engedélyt megadta, és a felek a (3)
bekezdésben foglalt feltételeket teljesítik. (5) Ha a házasság hivatali helyiségen, illetve
hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző nem engedélyezi, e határozata ellen benyújtott
fellebbezés elbírálásának határideje nyolc nap. 19. § (1) Ha a települési önkormányzat a
házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a
szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell
fizetni. (1a) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali
helyiségen kívüli megkötésében, továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a
házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették. (2) A
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő
helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.
Az Aet. 96. §-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak a helyi rendeleteik megalkotására
jogszabályi keretek között.
A felülvizsgálat kapcsán javasoljuk a hivatali helyiségen kívüli házasságkötések díjának
emelését. Az anyakönyvvezetőnek segítő személy díjazásával kapcsolatos szabályozást is
tartalmazza a tervezet.

Tisztelt Képviselők!
A jelen előterjesztés részét képezi a rendelet tervezete a kötelező indoklással és
hatásvizsgálattal együtt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és az új anyakönyvi
rendelet elfogadására.

Hajmáskér, 2017. február 17.

Kovács János György
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján a települési önkormányzat
képviselő-testülete rendeletalkotási felhatalmazást kapott a hivatali helyiségen kívüli és
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítése szabályainak és díjainak meghatározására.

RÉSZLETES INDOKLÁS

Az 1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet tartalmazza a rendelet hatályát.
A 2. §-hoz
A rendelet értelmezi a hivatali helyiség és hivatali munkaidő fogalmát.
A 3-4. §-hoz
Ezen §-ok tartalmazzák a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés engedélyezésének szabályait.
Az 5-6. §-hoz
Ezen §-ok tartalmazzák a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésérté fizetendő díjakat.
A 7. §-hoz
Ezen § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést, illetve a hatályon kívül helyezésre kerülő
önkormányzati rendelet megnevezését.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
(a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján)
1. Társadalmi hatások: A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötések
létesítése esetén fizetendő díjak rendeletben meghatározott mértéke jelentős társadalmi
hatással nem bír.
2. Gazdasági, költségvetési hatások: Költségvetési hatása a többletbevétel helyi
önkormányzati költségvetésben történő megjelenése, települési célokra, valamint a
házasságkötéssel járó anyakönyvvezető, segítő személy finanszírozására történő fordítása.
3. Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem jellemző.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Szükséges az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b)
pontjai alapján, a jogalkotás elmaradása esetén törvényességi felügyelet.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén történő házasságkötés során – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével
– az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló
anyakönyvvezetőkre, valamint a házasságkötési szertartásnál közreműködő kisegítő
személyekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4:7. § (3) bekezdésében szabályozott házasságkötésre.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: Sóly Község Önkormányzata Művelődési ház, 8193 Sóly, Kossuth L. u.
55.
b) hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
munkaidő.
3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezésének szabályai
3. § A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínét Sóly község közigazgatási területén
az Önkormányzat nem korlátozza.
4. § A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 16.00 órától 18.00 óráig,
pénteki napon 14.00 órától 18.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig terjedő
időszakban engedélyezhető.
4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért
fizetendő díjak
5. § (1) A házasságkötés hivatalos helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
lebonyolításáért díjat kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a házasuló felek valamelyikének
közeli halállal fenyegető állapota esetén.
6. § (1) Külső helyszínen történő házasságkötés esetén az Önkormányzat részére bruttó
15.000 Ft összegű díjat kell fizetni.
(2) Hivatali munkaidőn kívül eljárás esetén a szolgáltatás díja bruttó 10.000 Ft.

(3) a) A hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötési
eseményenként 5.000 Ft díjazás illeti meg abban az esetben, amennyiben a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze helyett a díjazást választja. Ez
az összeg arányosan csökken, amennyiben az anyakönyvvezető a szabadidő egy része helyett
választja a díjazást.
b) A házasságkötés lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet a zenei szolgáltatás
biztosításáért és egyéb kisegítő munkájáért házasságkötési eseményenként 2.500 Ft díjazás
illeti meg.
(4) A házasulandók az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb a
házasságkötés létesítését megelőző hét utolsó munkanapjáig kötelesek a Hivatal költségvetési
elszámolási számlájára, házipénztárba, vagy készpénzátutalási megbízáson befizetni és a
befizetés tényét igazolni.
5. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2017. február ……. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék
alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért
fizetendő díjakról szóló 9/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete.
Sóly, 2017. február …...

Kaptur József
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék :
Kihirdetve: 2017. február 24-én.
Kovács János György
jegyző

