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Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökség elrendelte a megyei kormányhivatalok számára, hogy törvényességi
felügyeleti jogkörükben vizsgálják meg az illetékességi területükön működő helyi
önkormányzatok rendeleteinek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a
továbbiakban: At.) 96. §- ában kapott felhatalmazásnak való megfelelését.
Az At. 96.§-a alapján:
„96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékét.”
Zalahaláp Község Önkormányzata 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete ugyan tartalmazza
az At. 96. §-ában előírtakat, de a rendelet bevezető része a már hatályát vesztett, az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendeletére hivatkozik. Mivel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy nem lehet módosítani – egyebek
mellett - a jogszabály bevezető részét, így új rendelet alkotása szükséges.

Továbbá a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatoknál
eltérő szabályozás volt hatályban, eltérő díjakkal és juttatásokkal, ezért javaslom egységes
rendelet megalkotását.
Szükségessé vált az anyakönyvvezető részére juttatott ruhapénz rendeleti szabályozása is,
mivel a közös hivatal felállítását megelőzően a közszolgálati szabályzat rendezte ezt a kérdést,
azt követően viszont a közös hivatali szabályozásban nem szerepelt, mivel minden település
az anyakönyvi rendeletében szabályozza a ruhapénz mértékét.
Az anyakönyvvezetői feladatok ellátása – amellett, hogy a házasságkötésnél való
közreműködés megtisztelő megbízatás – elvárásokat is támaszt a közreműködő
anyakönyvvezetővel szemben: heti pihenőnapján, a szertartáshoz igazodó ünnepélyes
megjelenés és nem utolsó sorban a házasulandók köszöntésére való felkészülés.
A szertartás időtartama nem tükrözi a felkészülésre fordított időt, így a javasolt díjazás –ami a
munkaidőn kívüli eljárás esetén fizethető ki, arányos az elvégzett munkával.
Tekintettel arra, hogy a díjazásra a szolgáltatási díj nyújt fedezetet ezért a szolgáltatás díját a
Közös Önkormányzati Hivatal számlájára kell befizetni.
Az új rendelet megalkotásával a 2011. évi rendelet hatályát veszti.
A jelen előterjesztés részét képezi a rendelet tervezete a kötelező indokolással és
hatásvizsgálattal együtt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és az új anyakönyvi
rendelet elfogadására.
Zalahaláp, 2017. április 24.
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (V…..) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról
Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Zalahaláp Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötések létesítésére.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: Zalahaláp Önkormányzati Hivatal Házasságkötő Terme
(8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.)
Művelődési Ház Zalahaláp
(8308 Zalahaláp, Petőfi tér 1.)
b) munkaidő: Hétfőtől- csütörtökig 8 – 1600 óra közötti időtartam
Pénteken 8-1330 óra közötti időtartam

II. Fejezet
2. Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli engedélyezése
2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés
engedélyezéséhez benyújtandó kérelem nyomtatványt a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Ha a házasságkötésre megjelölt helyszínt az anyakönyvvezető nem ismeri, helyszíni szemle
alapján tesz javaslatot a jegyzőnek a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére.
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már
előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli
anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi esemény ünnepélyes és
méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok
védelme biztosított. A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az anyakönyvi
alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.
(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül,
valamint hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.
3. Az anyakönyvi események díjazása
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötésért a rendelet 2. mellékletében
meghatározott díjat kell fizetni.

(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:
a) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben közreműködő és az egyéb szolgáltatás nélkül
lebonyolított anyakönyvi esemény, továbbá
b) a rendkívüli körülmény, különösen a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi
állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi
esemény.
(3) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért a szolgáltatási
díjfizetési kötelezettséget Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 11748052-15802657 számú
számlájára banki átutalással, a házipénztárba készpénzben vagy az anyakönyvvezető által biztosított
csekken kell teljesíteni. A szolgáltatási díjnak a befizetését - ha az nem a házipénztárba történik - a
befizetési bizonylat bemutatásával igazolni kell. A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi
esemény létesítését megelőzően egy héttel kell teljesíteni.
(4) A kérelem elutasítása, vagy az esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmezők részére
az elutasítást, illetve az esemény tervezett napját követő 5 munkanapon belül az Önkormányzati
Hivatal visszafizeti.
4. Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás
4. § (1) Ha az anyakönyvvezető a házasságkötésnél munkaidőn kívül működik közre és ezért az őt
megillető szabadidő kiadását nem kéri, úgy őt a hivatali munkaidőn kívül végzett munkáért díjazás
illeti meg, melynek mértéke anyakönyvi eseményenként nettó 10.000 Ft.
(2) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvvezető részére a
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati hivatal vonatkozásában évente egy alkalommal, a feladat
ellátására tekintettel nettó 35.000,-Ft összegben munkaruha juttatást biztosít. A munkaruha juttatás
kifizetése és elszámolása a ruházati költségtérítésre vonatkozó szabályok alapul vételével történik,
azzal, hogy az összeg felhasználásáról az anyakönyvvezető számlával köteles elszámolni tárgyév
december 15-ig. Az anyakönyvvezető a munkaruha juttatást az alábbi ruházat megvásárlására
fordíthatja: cipő, kosztüm, szoknya, blúz. A munkaruha kihordási ideje egy év.
III. Fejezet
5. Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
bejelentett, e rendelet szerinti anyakönyvi események létesítése iránti eljárásokban kell alkalmazni.
Hatályát veszíti : Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen

kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és
díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról szóló 6/2013. (V.28.) önkormányzati
rendelete.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Zalahaláp, 2017. május ….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

1. melléklet a …../2017. (…..) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítésének
engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli /hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.*
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
A hivatali helyiségen kívüli cím:
___________________________________________________________________
A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj befizetését vállaljuk és tudomásul vesszük, hogy az
anyakönyvi esemény díját legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőzően egy héttel be kell
fizetnünk.
Tudomásul vesszük, hogy a szertartáson nyújtott szolgáltatásokhoz a szülők köszöntéséhez a virágot, a
gyertya gyújtáshoz, homoköntéshez a szükséges eszközöket továbbá a pezsgős koccintáshoz a pezsgőt
a szertartás előtt biztosítanunk kell.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre az
anyakönyvi esemény lebonyolításánál, ha
a) a tanúk – szükség esetén – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk
b) gondoskodunk az anyakönyvi esemény megünneplésének méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,
Engedélyezni kért időpont: __________év__________hónap______nap___________óra
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Zalahaláp,..............................................………....................közterület..............................házszám/hrsz.
A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény
bekövetkezése
esetén
a
házasság
megkötésére
alkalmas
helyszínként……………………………………………………………………………….jelöljük meg.
Zalahaláp, _______év__________hó_________nap
________________________________
aláírás

__________________________________
aláírás

Az engedély megadását javasolom / nem javasolom.*
A hivatali időn kívüli engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*
__________________________________
közreműködő anyakönyvvezető
*A megfelelő rész aláhúzandó!

2. melléklet a …../2017. (…..) önkormányzati rendelethez

A házasságkötés során fizetendő díjak

A

B

A szolgáltatás megnevezése

Díja (Ft)

1
Házasságkötés munkaidőben, hivatali helyiségben
.

díjmentes

2
Házasságkötés munkaidőben, hivatali helyiségen kívül
.

10.000

3
Házasságkötés munkaidőn kívül, hivatali helyiségben
.

25.000

4
Házasságkötés munkaidőn és hivatali helyiségen kívül
.

35.000

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény ( a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában foglaltak szerint
eljárva az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet ezen tervezetét az alábbiak szerint indokolom:
Általános Indoklás

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet jogszabályi hátterét az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény tartalmazza.
A törvény 96. §-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak a helyi rendeleteik megalkotására
a jogszabályi keretek között.
Az Önkormányzat 2013. évben megalkotta a 6/2013.(V.28.) rendeletét a házasságkötés és
egyéb családi események szolgáltatási díjairól, melynek alapvető szabályai azóta is
változatlanok, azonban a rendelet bevezető része a már hatályát vesztett az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletére hivatkozik.
Mivel a Jat. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy nem lehet módosítani - többek között - a jogszabály
bevezető részét, így új rendelet alkotása szükséges.
Részletes indoklás

Az 1.§-hoz Ezen § tartalmazza a rendelet hatályát, valamint az értelmező rendelkezéseket.
A 2.§-hoz Ezen § tartalmazza a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli
engedélyezésének szabályait.
A 3.§-hoz Ezen § tartalmazza az anyakönyvi események díjazását.
A 4.§-hoz Ezen § tartalmazza az anyakönyvvezetőt megillető díjazást.
A 5.§-hoz Ezen § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést, illetve a hatályon kívül
helyezésre kerülő önkormányzati rendelet megnevezését.

Hatásvizsgálat
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról
szóló önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a 17.§ (2) bekezdés pedig meghatározza,
hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni. Erre
tekintettel Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a
hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
önkormányzati rendelete megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A helyi rendelet megalkotásának társadalmi hatása a központi jogszabályokban lefektetett
házasságkötési rendelkezések érvényre juttatása. Gazdasági hatása a jogszabályi előírások alapján
települési vonatkozásban beszedett díjtételek biztosítása. Költségvetési hatása a többletbevételnek a
Közös Hivatal költségvetésében történő megjelenése amelynek terhére a házasságkötéssel járó
anyakönyvvezetői feladatok finanszírozására történik..
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet megalkotása az eredeti szabályozáshoz képes többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet,
sem az állampolgárok, sem az önkormányzat részéről.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az önkormányzat tevékenysége törvényességének biztosításához szükséges, hogy a hatályos
önkormányzati rendeletek a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban szabályozzák a helyi
társadalmi viszonyokat. A törvénysértő rendelkezés hatályon kívül helyezendő. A jogalkotás
elmaradásának várható következménye a törvénysértő önkormányzati rendelet miatt felügyeleti
intézkedés.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel, a feltételek
rendelkezésre állnak.
A rendelet megalkotása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
50. §-a alapján minősített többséget igényel.

Zalahaláp, 2017. április 24.

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

