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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. július 1-jén hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény, amely hatályon kívül helyezte az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet, és egyben
felhatalmazást adott az önkormányzatnak arra, hogy a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatás igénybevevői által az
önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díjak mértékét
önkormányzati rendeletben meghatározza.
Eplény Községi Önkormányzat eddig ilyen rendelettel nem rendelkezett, ezért a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a települési
önkormányzatnak jogalkotási kötelezettsége van az engedélyezés helyi szabályai
meghatározására.
A házasságok megkötésére nem csak a hivatali helyiségben, hanem közterületeken is
igény merülhet fel.
A javaslatom az, hogy a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekkel kapcsolatos
többletszolgáltatás ellentételezéseként díjfizetési kötelezettséget az önkormányzat ne
írjon elő, hanem csak az anyakönyvvezető hivatali időn túli céljuttatását szabályozza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet,
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

az

előterjesztést

megvitatni

és

a

Eplény, 2017. április 20.

Fiskál János

dr. Mohos Gábor
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (…) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés
létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás
ellentételezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § tekintetében az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) pontjában, a 2-3. § tekintetében az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § b) pontjában, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. § (1) Házasságkötés hivatali munkaidőben, illetve hivatali munkaidőn túl
történő létesítése és az esemény méltó körülményeinek biztosítása
céljára Eplény Községi Önkormányzat (Eplény, Veszprémi utca 64.)
házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége szolgál.
(2) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali
munkaidőn túl történő házasságkötés Eplény Községi Önkormányzat
tulajdonában levő, vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján
magántulajdonban levő ingatlanon is engedélyezhető, amely eleget tesz
a jogszabályban előírt követelményeknek.
(3) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali
munkaidőn túl történő házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a
hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői
közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az
esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre
áll.
(4) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali
munkaidőn túl történő házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az a
korábban előjegyzésbe vett házasságkötést vagy az anyakönyvvezető
munkakörének ellátását nem akadályozza.
2. §

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötés esetén az önkormányzat részére díjat nem kell fizetni.

3. §

A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezető részére fizetendő díjazás mértékét az önkormányzati
rendelet 1. melléklete állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

I. Az anyakönyvvezetőnek fizetendő céljuttatás mértéke házasságkötésenként:
1. A hivatali munkaidőn túl tartandó házasságkötés esetén: 5000 Ft.
2. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén: 6000 Ft.
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A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés
engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételézéséről
szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a
hivatali munkaidőn túli házaaágkötés engedélyezéséről és az ezért járó
többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló rendelete tervezetében (továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: a tervezet a házasságkötéssel kapcsolatos,
a társadalmi együttélés egyik részét szabályozza.

A Tervezet gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása nem értékelhető.

A Tervezet költségvetési hatásai:

Az önkormányzat költségvetését terheli a házasulók részére ingyenesen
biztosított hivatali helyiség és egyéb eszközök használata, valamint az
anyakönyvezetőnek fizetendő közreműködői díj mértéke.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított,
számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
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A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nincs.
2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

jogalkotás

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidő kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályait. Ugyancsak e törvény hatalmazza fel
a települési önkormányzatot arra, hogy rendeletben állapítsa meg a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi feltételt
nem igényel.
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