RENDELET TERVEZET
Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott
/2017. (..) önkormányzati rendelet
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének
engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről
Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. § a) – b) pontjában, a 27. § (2) bekezdésében, továbbá a 19. § (2) bekezdésében
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. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Hegyesd
házasságkötés létesítésére.

község közigazgatási területén történő

(2) A hivatali munkaidőt Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 1/2017. (I.1.) jegyzői
utasítása a közszolgálati szabályzatról IV. fejezet 1.1 pontja határozza meg.
2. §
(1) Házasságkötés hivatali munkaidőben történő létesítése és az esemény méltó körülményeinek
biztosítása céljára Monostorapáti község Önkormányzati Hivatala 8296 Monostorapáti,
Petőfi u. 123. (továbbiakban: Önkormányzat) szám alatti, házasságkötésre alkalmas hivatali
helyisége – Nagyterem – szolgál.
(2) Házasságkötés hivatali munkaidőn túl történő létesítése és az esemény méltó
körülményeinek biztosítása céljára az Önkormányzat házasságkötésre alkalmas hivatali
helyisége – Nagyterem – szolgál.
(3) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötéshez, az anyakönyvvezető közreműködése az Önkormányzat tulajdonában lévő,
vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban lévő ingatlanon is
engedélyezhető, amely alkalmas az esemény méltó körülményeinek biztosítására, valamint
eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek.
(4) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötéshez, az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor
engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői
közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény
lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.
(5) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötéshez, az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a
korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy az anyakönyvvezető munkakörének
ellátását nem akadályozza.
3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén
a többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatás igénybevevői által az Önkormányzat
részére fizetendő díjak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított díj mértékét, a díj megfizetésére, a díj
meg nem fizetésének jogkövetkezményeire, valamint a díj visszatérítésére vonatkozó
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rendelkezéseket a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, engedélyező jegyzői határozat
tartalmazza.
§
A szolgáltatás igénybevevői az 1. számú mellékletben feltüntetett díjakat, legkésőbb a
házasságkötés lebonyolítása előtt 10 nappal az anyakönyvvezető által biztosított átutalási
megbízáson kell teljesíteni. Az anyakönyvvezető a feladóvevény bemutatásával ellenőrzi a
díjfizetés megtörténtét.
Amennyiben a házasulók a díjat a fenti határidőig nem fizetik meg, úgy házasságkötésük
csak munkanapokon, hivatali munkaidőben, az Önkormányzat házasságkötésre alkalmas
hivatali helyiség tartható meg.
A szolgáltatás igénybevevői a 3. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított díj
teljes összegének visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra
vonatkozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl
történő házasságkötés tervezett időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal korábban,
írásban visszavonják.
A szolgáltatás igénybevevői a 3. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint megállapított díj
50 %-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra vonatkozó
bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban
visszavonják.
Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékra, vonatkozó
bejelentésüket a (4) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem
vonják vissza, és a házasságkötésre, létesítésére nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a
díj visszatérítésére nem jogosultak.
A szolgáltatás igénybevevői a 3. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított díj
megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének állapota közeli halállal
fenyeget.
Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötés esőhelyszíneként az
Önkormányzat házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségét jelölik meg, és a hivatali
helyiségen kívüli helyszínen történő házasságkötés lebonyolítását lehetetlenné tevő
körülmények bekövetkeznek, a 3. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított díj
teljes összegének visszatérítésére jogosultak.
§ A hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezését
a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell kérni, a házasságkötésre
történő bejelentkezéskor. A nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról.
§
Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben, közreműködő
anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidőt választja, céljuttatás jogcímén díjazás illeti meg.
A célfeladat eredményes végrehajtásáért megállapítandó céljuttatás mértékét az
Önkormányzat Jegyzője a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjmértékek
figyelembevételével állapítja meg.
§ Ez a rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba.
§ A rendelet 1. mellékletében meghatározott díjakat a rendelet hatálybalépését követően
bejelentett hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötés, esetén kell alkalmazni.
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9. § Hatályát veszti Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (IV.30)
számú a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelete.

Stark Sándor
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május …….
Takács Lászlóné
jegyző

Takács Lászlóné
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének
engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelettervezet társadalmi hatásai között a házasságkötések engedélyezésének pontosabb
szabályozottságát, helyi igényekhez, a hivatali munkaszervezéshez való közelítését lehet
kiemelni. Az anyakönyvvezetők díjazása túlmunka elismerését biztosítja.
A rendelettervezet – jellegéből adódóan – jelentős gazdasági és költségvetési hatásokat nem
keletkeztet.
Az ellentételezésként meghatározott összegek kellően differenciáltak, a
mellékletben szabályozott díjak miatt kiszámíthatóbbak.
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet nem keletkeztet az eddigieknél jelentősebb adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogalkotási törvény szabályai szerint a felhatalmazás alapján a felhatalmazással bíró
jogalkotó köteles a helyi rendeletét a központi jogszabálynak megfelelően megalkotni. A
tervezet megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztályának törvényességi eljárását vonja maga után.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása többlet személyi és tárgyi feltételt nem igényel. A pénzügyi
feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezete a rendeletben kellő differenciáltsággal és
mértékben biztosított, így az önkormányzat részéről többlet pénzügyi igény a rendelettervezet
elfogadását követően nem merül fel.
Hegyesd, 2017. május 9..
Takács Lászlóné
jegyző
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1. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez

A szolgáltatás igénybevevői által az önkormányzat részére fizetendő díjak mértéke:

1.
1.1

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén a szolgáltatás igénybevevői
által fizetendő díj mértéke:
20.000,- Ft
A szolgáltatási díjból 50 % kedvezmény illeti azt a házasulandó párt, ahol legalább
az egyik személy Hegyesd községben állandó lakcímmel rendelkezik.

1.2 Hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítése esetén a szolgáltatás igénybevevői
által fizetendő díj mértéke:
10.000,- Ft
A szolgáltatási díjból 50 % kedvezmény illeti azt a házasulandó párt, ahol legalább
az egyik személy Hegyesd községben állandó lakcímmel rendelkezik.

A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj a jogszabályban meghatározott
általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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2. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez

1. Az anyakönyvvezetőnek fizetendő céljuttatás mértéke anyakönyvi eseményenként:
1.1 Hivatali helyiségben történő házasságkötés létesítése esetén bruttó 6.000,- Ft.
1.2 Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén bruttó 10.000,- Ft.
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3. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötés létesítésének
engedélyezéséhez
/A kérelmet nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitölteni!/
Alulírottak, kérjük házasságkötésünk létesítésének: – hivatali helyiségen kívüli /
– hivatali munkaidőn túli engedélyezését.
(a megfelelő rész aláhúzandó)

A vőlegény születési neve: ..................................................................................................................................................
Előző házassági neve (ha volt): ...........................................................................................................................................
Születési helye és ideje: .......................................................................................................................................................
Személyi száma: .................................................................................................................................................................
Apja neve: ...........................................................................................................................................................................
Anyja neve:..........................................................................................................................................................................
Családi állapota: .................................................................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................................................................
A menyasszony születési neve: ..........................................................................................................................................
Előző házassági neve (ha volt): ...........................................................................................................................................
Születési helye és ideje: .......................................................................................................................................................
Személyi száma: .................................................................................................................................................................
Apja neve: ...........................................................................................................................................................................
Anyja neve:..........................................................................................................................................................................
Családi állapota: .................................................................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................................................................
A tervezett házasságkötés létesítésének helye és ideje (esőhelyszín megjelölésével):
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Kérelem indokolása:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj befizetését vállaljuk, egyben hozzájárulunk a
személyi adat- és lakcím nyilvántartásban szereplő adataink kezeléséhez.
Kelt.: .......................................................................

.................................................................................
vőlegény aláírása

....................................................................................
menyasszony aláírása

