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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati
rendeletével (a továbbiakban: Ör.) alkotta meg a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó
többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló önkormányzati rendeletét.
Az Ör. nem szabályozta a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés feltételeit, ezért a
jelen rendelettervezet egyrészt ezt a hiányosságot pótolja.
Másrészt módosítani szükséges az Ör. 1. mellékletét, tekintettel arra, hogy Veszprém
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó anyakönyvvezetők díjazása meg
kell, hogy egyezzen a veszprémi szabályozással.
Az Ör. módosításának 1. melléklete A) részében kerültek meghatározásra – a
szolgáltatás igénybevevői által – az önkormányzat részére fizetendő díjaknak, míg a B)
részben az anyakönyvvezetők díjazásának a mértéke.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és rendelet
megalkotására.
Eplény, 2020. március 23.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (…) rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés
létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás
ellentételezéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. §

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének
engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 6/2017.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 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 rendelkezéseket a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötést, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését engedélyező
jegyzői határozat tartalmazza.”
2. §

Az Ör. az alábbi 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A szolgáltatás igénybevevői a 2. § (1)-(3) bekezdésben foglaltak
szerint megállapított díj teljes összegének visszatérítésére jogosultak,
amennyiben a házasságkötési szándékra, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére vonatkozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
tervezett időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal korábban, írásban
visszavonják.
(2) A szolgáltatás igénybevevői a 2. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint
megállapított díj 50%-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a
házasságkötési szándékra, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
vonatkozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn túl történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat tervezett
időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban
visszavonják.
(3) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékra, vagy a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó bejelentésüket a (2)
bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem vonják
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vissza, és a házasságkötésre, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj visszatérítésére nem jogosultak.
(4) A szolgáltatás igénybevevői a 2. § (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint
megállapított díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek
valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget.”
3. §
4. §

Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fiskál János
polgármester

dr. Dancs Judit
jegyző
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1. melléklet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés
létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás
ellentételezéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló …/2020. (...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/2017. (VI.
27.) szóló önkormányzati rendeletéhez
A)

A szolgáltatás igénybevevői által az önkormányzat részére fizetendő díjak
mértéke

1. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetén a szolgáltatás igénybevevői által fizetendő díj mértéke:
40 000 Ft.
2. Eplény Községi Önkormányzat (Eplény, Veszprémi u. 64.) házasságkötésre
alkalmas hivatali helyiségében történő, hivatali időn túli házasságkötés vagy
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a szolgáltatás igénybevevői által
fizetendő díj mértéke: 25 000 Ft.
Az 1. és 2. pontban szereplő díjra, a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló
törvényben meghatározott mértékű, áfa kerül felszámításra.
B)

Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény esetén az anyakönyvvezetőnek
fizetendő céljuttatás mértéke

1. A hivatali munkaidőn túl tartandó házasságkötés esetén: 6000 Ft.
2. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén: 7000 Ft. ”
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2020. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés
létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás
ellentételezéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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 Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet módosítás
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: számottevő társadalmi hatása nincs
A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: Hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
szolgáltatás igénybevevői által fizetendő díjjal és a Eplény Községi
Önkormányzat (Eplény, Veszprémi u. 64.) házasságkötésre alkalmas
hivatali helyiségében történő, hivatali időn túli házasságkötés vagy
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a szolgáltatás
igénybevevői által fizetendő díjjal a költségvetési bevételek növekednek,
ha nem is számottevő mértékben.
Növekszik a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény esetén az
anyakönyvvezetőnek fizetendő céljuttatás mértéke.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított,
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései
nincsenek.
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ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem
keletkeztet.
2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

jogalkotás

A hatályos rendelet nem szabályozta a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
feltételeit, ezért a jelen rendelettervezet ezt a hiányosságot pótolja, valamint
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó anyakönyvvezetők
díjazása meg kell, hogy egyezzen a veszprémi szabályozással.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
többlet személyi feltételt nem igényel.
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