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A tárgyalandó témakör tárgya:
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötések
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások díjáról szóló rendelet elfogadása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-i ülésén, az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet (továbbiakban: tvr.) 15/A § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkotott
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól.
Ezen rendeletünkben rögzítésre kerültek a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli
házasságkötés, és egyéb családi események alkalmából fizetendő díjtételek, valamint ezek
engedélyezésének szabályai és feltételei, ennek keretében pedig a papíralapú anyakönyv külső
helyszínen történő védelmére vonatkozó előírások.
2014. július 1-jén hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban:
At.) melynek 96. §-ában felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségben, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése (továbbiakban anyakönyvi események) engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli
történő anyakönyvi események esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Jelenleg hatályos rendeletünkhöz képest számos változásra van szükség. Ezek közül az egyik, hogy a
rendelet preambuluma az 1982. évi 17. törvényerejű rendeletre utal, mely 2014. július 1-jétől már nem
hatályos. A jelenleg hatályos rendeletünk az egyéb családi események szolgáltatási díjairól is
rendelkezik, amire a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a képviselő-testület nem rendelkezik
felhatalmazással. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet
módosítani a rendelet bevezető részét, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára egy új
rendelet megalkotását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
-13/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a házasságkötések és egyéb családi események
szolgáltatási díjairól
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdés
- 2010. I. törvény az anyakönyvi eljárásról
- 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
- 2013. V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az anyakönyvi eseményekhez szükséges költségeket a mindenkori költségvetésben biztosítani
szükséges.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (…..) önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötések
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások díjairól
Társadalmi-gazdasági hatása:
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása.
Költségvetési hatása:
Az anyakönyvvezető és a közreműködő köztisztviselő részére kifizetendő díj, a házasulandók részéről
befizetendő díjból teljesíthető.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Adminisztratív tehernövelő hatása nincs a rendeletnek.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A 2010. I. törvény 96.§-ában előírt jogalkotási kötelezettség teljesítése.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Mulasztásos törvénysértés miatt felügyeleti bírság kiszabása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei
biztosítottak.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (…..) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötések
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások díjairól
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya Őrbottyán Város közigazgatási területén történő házasságkötések létesítésére
terjed ki.
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Hivatali helyiség: az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal épületében a házasságkötések megtartására
alkalmas helyiségek:
aa) jegyzői iroda,
ab) tanácsterem.
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b) Hivatali munkaidő: Őrbottyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarend.
c) Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a házasságkötés során hivatali helyiségben és
munkaideje alatt a jogszabályban rögzített eljárása és beszéde.
d) Többletszolgáltatás:
da) a házasságkötés hivatali helyiségben munkaidőn túl történő lebonyolítása,
db) ) a házasságkötés hivatal helyiségen kívül munkaidőben történő lebonyolítása,
dc) ) a házasságkötés hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túl történő lebonyolítása,
dd) az 1. mellékletben felsorolt szolgáltatások igénybe vétele.
3.§
Őrbottyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hivatali
munkaidőben és a hivatali helyiségben az alapszolgáltatás igénybevétele díjtalan.
4. §
(1) A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként jelen rendeletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni. A
díj mértékét a rendelet 1. számú mellékletet tartalmazza. A többletszolgáltatások igénybevételéről
szóló megállapodás mintát az 1. függelék tartalmazza.
(2) A díjfizetési kötelezettség az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal házi pénztárába történő készpénz
befizetéssel vagy a költségvetési számlára történő átutalással teljesíthető.
(3) A díjfizetést legkésőbb a házasságkötést megelőző 5. napig kell teljesíteni.
(4) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a kérelmezők legkésőbb a kitűzött időpont előtti
munkanapon a hivatali munkaidő végéig írásban bejelentik, a befizetett díjat a befizető részére
vissza kell fizetni. Az előzetes bejelentés elmulasztása esetén a befizetett díj nem jár vissza.
5.§
(1) Házasságkötés csak az arra méltó helyszínen, külső zavaró körülmények kizártsága mellett
történhet. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött a helyszín anyakönyvi eseményre való alkalmasságáról.
(2) Külső helyszínnek kizárólag olyan helyszín fogadható el, ahol az esemény méltósága, tekintélye
nem csorbul, az anyakönyvvezető, illetve az anyakönyvi okiratok védelme biztosított.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a
kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, az azzal rendelkezni jogosultnak
a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás másolatát.
(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a szertartás megszervezéséről és lebonyolításáról a
kérelmezőknek kell gondoskodniuk.
6.§
(1) A hivatali helyiségben, munkaidőn kívüli házasságkötéseken közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint - a vonatkozó jogszabályban meghatározott szabadidő vagy eseményenként a
mindenkori köztisztviselői illetményalap 40%-ának megfelelő bruttó díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötéseken közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként a
mindenkori köztisztviselői illetményalap 60%-ának megfelelő bruttó díjazás illeti meg.
(3) A hivatali helyiségben munkaidőn kívüli házasságkötéseken közreműködő köztisztviselőt –
választása szerint - a vonatkozó jogszabályban meghatározott szabadidő vagy eseményenként a
mindenkori köztisztviselői illetményalap 20%- ának megfelelő bruttó díjazás illeti meg.
(4) Az anyakönyvvezetőt – ünnepi öltözet használata címén ruházati költségtérítés illeti meg, melynek
évi összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 100%-a.

7.§
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(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépését követően
felvett házassági szándék bejelentése tekintetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a házasságkötések és egyéb családi
események szolgáltatási díjairól szóló 13/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet egységes
szerkezetben a 17/2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelettel.
1. melléklet a../2017.(…..) önkormányzati rendelethez
Többletszolgáltatás megnevezése
a
házasságkötés
hivatali
helyiségben
munkaidőn túl történő lebonyolítása
a házasságkötés hivatal helyiségen kívül
munkaidőben történő lebonyolítása
a házasságkötés hivatali helyiségen kívül és
munkaidőn túl történő lebonyolítás
gépi zene
3 db gyertya és ünnepélyes gyertyagyújtás
3 db hozott gyertya ünnepélyes gyertyagyújtása
homoköntés
homoköntés hozott anyagokkal
pezsgős koccintás ( a díj 1 üveg pezsgő árát
tartalmazza)
pezsgős koccintás hozott pezsgővel
asztali dekoráció

A többletszolgáltatás igénybevételének díja
20.000 Ft+ Áfa
30.000 Ft +Áfa
35.000 Ft + Áfa
1.000 Ft+Áfa
1.500 Ft+Áfa
500 Ft+Áfa
5.000 Ft+Áfa
500 Ft+Áfa
1.500 Ft+Áfa
500 Ft+Áfa
5.000 Ft+Áfa

1. függelék a ../2017.(…..) önkormányzati rendelethez

Megállapodás
Mely létrejött egyrészről az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal ( 2162 Őrbottyán Fő út 99.)
anyakönyvvezetője
másrészről a házassági szándékot bejelentők
Név:
Lakcím:
között az alábbiak szerint:
A tervezett házasságkötés időpontja: …..év ….hónap ….nap
A tervezett házasságkötés helyszíne: hivatali helyiség/ hivatali helyiségen kívüli helyszín
Az igényelt többletszolgáltatások és azok díja:
Többletszolgáltatás megnevezése

Díja

Összesen:
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen
kívüli lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzati rendeletben
meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
A díjfizetési kötelezettség az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal házi pénztárába történő készpénz
befizetéssel vagy a költségvetési számlára történő átutalással teljesíthető.
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Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjat nem fizeti be a tervezett házasságkötést
megelőző 5. napig, a megrendelt szolgáltatásra nem tarthat igényt.
A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a kérelmezők legkésőbb a kitűzött időpont előtti
munkanapon a hivatali munkaidő végéig írásban bejelentik, a befizetett díjat a befizető részére vissza
kell fizetni. Az előzetes bejelentés elmulasztása esetén a befizetett díj nem jár vissza.
Őrbottyán, ….év …..hó …...nap

……………………………….
Megrendelők

……………………………….
anyakönyvvezető

INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelet hatályát szabályozza. A rendelet hatálya Őrbottyán város közigazgatási területén
lebonyolított házasságkötésekre vonatkozik.
2. §-hoz
E szakasz tartalmazza az értelmező rendelkezéseket.
3-5. §-okhoz
Ezen szakaszokban kerülnek megfogalmazásra a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn túl történő házasságkötések engedélyezésének szabályai és a többletszolgáltatások díjai.
6. §-hoz
Szabályozásra kerül az anyakönyvvezetőnek és a közreműködő köztisztviselőnek fizetendő díj
mértéke.
7. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Őrbottyán, 2017. november 17.

az előterjesztést készítette:

előterjesztő:

……………………………………………….
dr. Barnáné Kárpáti Bernadett és Gállné Mezősi Szilvia
titkársági ügyintéző
jegyző
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…………………………….
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

