ELŐTERJESZTÉS
Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének
2021. április 26-i döntéséhez
Tárgy:

Előterjesztő:
Előkészítette:

a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet
Gyurka Miklósné polgármester
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Hegymagas Község Önkormányzata rendeletében szabályozta a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályait, valamint az önkormányzat és
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében:
„(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
a) rendeletet alkot;”
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 96.§-a értelmében:
„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.”
Tekintettel az Alaptörvény idézett pontjára, valamint az Atv. hivatkozott felhatalmazására az
önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége van a fenti tárgyban.
Az Atv. a következő szabályokat állapítja meg a házasságkötés helyszínére vonatkozóan:
„18. § (1) 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 öt napon belül
dönt.
(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak
arról, hogy
a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és
c) 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.
1

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.
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.”
A jelenleg hatályos rendelet felülvizsgálata vált szükségessé, tekintettel arra, hogy igen megnövekedett az
igény a házasságkötések külső helyszínen történő lebonyolítására és a rendelet nem szabályozta a külső
helyszínnel szemben támasztott részletes elvárásokat, melyek szükségesek az Atv.-ben foglalt feltételek
biztosításához.
A jegyző ezen kritériumok figyelembevétele mellett tudja megadni az engedélyt a külső helyszínen bonyolított
házasságkötéshez, mely méltó kell legyen az alkalomhoz és meg kell felelnie a törvényben foglaltaknak.
A külső helyszín vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés külön is értelmezhető ezért szükséges
egyértelműen megállapítani a többletszolgáltatás díját.
További oka a szabályozás pontosításának, hogy jelenleg a Közös Hivatalban egy fő anyakönyvi
szakvizsgával rendelkező anyakönyvvezető látja el az anyakönyvi feladatokat. Az anyakönyvvezető
feladatainak ellátása során a külső helyszínekre való eljutás több időt vesz igénybe, ezért esetlegesen egy
napon kevesebb anyakönyvi eseményen tud részt venni.
Egyéb kérdésekben a korábban szabályozott részek pontosításra kerültek.
A jogszabály egészében történő nagymérvű változása miatt a rendelet újra alkotása indokolt a jelenlegi
rendelet módosításával szemben.
Rendelet tervezet
INDOKOLÁS
Hegymagas Község Önkormányzata rendeletében szabályozta a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályait, valamint az önkormányzat és
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
A külső helyszínen történő házasságkötés megnövekedett igényeire, a helyszínként megjelölt ingatlanok
sokszínűségére tekintettel a külső helyszín engedélyezésének eljárási szabályait ki kell egészíteni, hogy az
átláthatóbb, kiszámíthatóbb, egyértelműbb legyen.
A fizetendő többletszolgáltatásért járó díjak meghatározása egyértelműbb.
A rendelet nagyobb változtatása okán a módosítással szemben az újra szabályozás indokolt.
Az 1.§ megállapítja a rendelet területi hatályát.
A 2. § a házasságkötés helyszínéül szolgáló hivatali helyiséget jelöli ki.
A 3. § (1) a hivatali helyiségen ill. a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyeztetését, bejelentését
szabályozza.
3.§ (2) szabályozza az engedély kiadására jogosultat.
3.§ (3) szabályozza a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés időintervallumát.
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3.§ (4) részletesen szabályozza azokat a feltételeket, melyeket a külső helyszínnel kapcsolatosan biztosítani
kell.
4.§ szabályozza a házasulók által fizetendő díjakat a többletszolgáltatás vonatkozásában (hivatali munkaidőn
kívül, külső helyszínen)
5.§ szabályozza a díjfizetés alól mentesülők körét.
6.§ szabályozza a díjfizetés idejét, illetve esetleges visszatérítés rendjét.
7.§ szabályozza az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
8.§ szabályozza a hatályba lépés napját, az átmeneti rendelkezéseket, és a korábbi rendelet hatályon kívül
helyezését.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes
hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:
A rendelet-tervezet címe: Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (…)
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékéről
Társadalmi hatása: Egyértelműbb, átláthatóbb szabályokat közvetít a házasságot kötő felek részére.
Gazdasági és költségvetési hatása: A házasulók által befizetett díj fedezetet biztosít az anyakönyvvezető
díjára, amennyiben külső helyszínen, vagy munkaidőn kívül történik a
házasságkötés.
Környezeti és egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása:
a tervezetnek egyéb hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Egyértelműbb, átláthatóbb feltételek szabályozása a külső
helyszín elvárásaival szemben a jegyzői engedélyezés során.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A külső helyszínekkel szemben nem
kerül sor egyértelmű feltételek meghatározására és így a jegyzői engedélyek
kiadásánál sem biztosított az egyenlő elbánás elve.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – 2020. november 4. napjától 2021. február 7. napjáig, valamint a
27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre, mely alapján 2021. február 8. napjától a Képviselő-testület feladat és
hatáskörét a Polgármester gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket megküldeni
szíveskedjenek.
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HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2021. (IV. ….) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről

Hegymagas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi
területén történő házasságkötésre.
2. §
(1) A házasságkötés helyszínéül szolgáló hivatali helyiség, Polgármesteri Hivatal Hegymagas, Szigligeti utca
13.
(2) A hivatali munkaidőt a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
határozza meg.
3.§
(1) A hivatali helyiségen-, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését, a házasságkötési
szándéknak az elektronikus anyakönyvben történő rögzítésekor kell kezdeményezni, az elektronikus
anyakönyvben rendszeresített nyomtatványon.
(2) A hivatali helyiségen kívüli-, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést a Szigligeti Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője engedélyezi.
(3) Hivatali helyiségen kívül házasságot kötni 9.00 – 18.00 óra közötti időintervallumban lehet.
(4) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény az anyakönyvi törvényben és e rendeletben
meghatározott következő feltételek együttes fennállása esetén engedélyezhető:
a) az anyakönyvvezető meggyőződése szerint a házasságkötés helyszínén, a házasságkötés ünnepélyes és
méltó körülményei, illetve az okirat védelme biztosított, melyet nyilatkozatban rögzít,
b) a helyszín gondozott, hulladéktól, szag és egyéb zajhatástól mentes,
c) az anyakönyvi esemény résztvevői számára megfelelő nagyságú tér áll rendelkezésre,
d) más tevékenység a szertartást nem zavarja,
e) a helyszínként megjelölt ingatlanra vagy az azon elhelyezett építményre szankció, bontási kötelezettség
nincs elrendelve, erre vonatkozó eljárás nincs folyamatban.
f) vendéglátó üzletben,
fa) az üzletben folytatott vendéglátó tevékenységgel kapcsolatosan szankció nem került elrendelésre, erre
vonatkozó eljárás nincs folyamatban és
fb) a szertartás lebonyolítására a vendéglátástól elkülönített helyiség, terület biztosított és
g) szabadtéri helyszín esetén, - a különféle szélsőséges időjárási helyzet esetére, - megfelelő zárt helyiség is
rendelkezésre áll, ennek hiányában a házasulók póthelyszínt jelöltek meg, a házasságkötés helyszíneként
megjelölt településen.
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(5) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett, munkaidőben, vagy hivatali
helyiségben tartandó házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi
esemény nem veszélyeztetheti.
(6) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés az Önkormányzat tulajdonában lévő vagy magántulajdonban lévő
ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezhető.
(7) A jegyző e rendelet
3. § (4) bekezdés b)-f) pontokban foglaltakat nem vizsgálja, ha a felek
valamelyikének, vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota indokolja a hivatali
helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény megtartását.
4. §
(1)A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménnyel összefüggésben a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 35.000 Ft díjat kell fizetni. A díj a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti Áfa összegét
nem tartalmazza.
(2)A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel összefüggésben a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 35.000 Ft díjat kell fizetni. A díj a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti Áfa összegét
nem tartalmazza.
5. §
A díj megfizetése alól mentesülnek az ügyfelek, ha
a) a felek valamelyike helyi lakos,
b) a felek valamelyikének, vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota indokolja
a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés megtartását.
6. §
(1) A díjat a jegyzői határozat véglegessé válását követően, de legkésőbb a házasságkötést megelőző 5. napig
kell befizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.
(2) A házasságkötés elmaradásakor, a jegyespár a befizetett díj visszatérítésére igényt tarthat, ha a
házasságkötés lemondására, legalább a tervezett időpontot megelőző napon írásban került sor.
7. §
Az anyakönyvvezető részére anyakönyvi eseményenként fizetendő díj mértéke hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés lebonyolításakor
a) hivatali helyiségben bruttó 15.000 Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő,
b) hivatali helyiségen kívül bruttó 25.000 Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
(2) E rendeletet a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékéről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Gyurka Miklósné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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Záradék:
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. …

Lutár Mária
jegyző
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