
                         
ELŐTERJESZTÉS

A  hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről  szóló rendelet elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  anyakönyvi  eljárásról  szóló,  2011.  január  01.  napján  hatályba  lépő  2010.  évi  I.  tv. 
rendelkezései több helyütt  is jelentősen módosítják a házasságkötési  eljárás eddig követett 
metódusát,  s  ennek  kapcsán  rendeletalkotási  kötelezettséget  is  írnak  elő  a  helyi 
önkormányzatoknak.

Fontos  változás,  hogy a 18.  §  (1)  bek.  rendelkezése  szerint  „[a]  települési  önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja  a  házasságkötésre  alkalmas  hivatali  helyiséget”,  azaz  a 
továbbiakban terembérleti díj a házasulókkal nem fizettethető.
A Tv.  18.  §  (2)  bekezdése  rendelkezik  arról,  hogy a  házasság hivatali  helyiségen,  illetve 
hivatali munkaidőn kívül történő megkötéséhez a jegyző engedélye szükséges, 19. §-a pedig 
az (1) bekezdésben lehetőséget biztosít,  hogy e többletszolgáltatások ellentételezéseként az 
önkormányzat  díjat  állapítson meg, míg a (2) bek. előírása alapján „…a házasságkötésben 
közreműködő  anyakönyvvezetőt  az  önkormányzati  rendeletben  meghatározott  mértékű 
díjazás illeti meg.”
A Tv. 27.§ (2) bekezdése szabályozza azt is, hogy munkaszüneti napokon (vasárnap, illetve 
január  1.,  március  15.,  húsvét,  május  1.,  pünkösd,  július  1.,  augusztus  20.,  október  23., 
november 1. és december 24-26.) történő házasságkötés nem lehetséges.

A  konkrét  rendeletalkotási  felhatalmazást  a  törvény  96.  §-a  tartalmazza.  E  szerint 
önkormányzati rendeletben kell szabályozni
a) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének 
szabályait; 
b) az  e  többletszolgáltatásért  fizetendő  díjakat,  valamint  az  anyakönyvvezető  részére 
fizetendő díj mértékét.

Részletes indokolás

(2. §-hoz)

Javaslatunk kialakításakor figyelembe vettük,  hogy a házasságkötések általában hét végére 
esnek; felborítani  a réges-régi szokásokat semmiképp sem volna szerencsés, így a hivatali 
időn kívüli  házasságkötés  engedélyezésekor  különösebb feltételeket  megállapítani  nem áll 
szándékunkban. Mivel ez többletteljesítményt az anyakönyvvezetőtől – aki általában maga a 
jegyző  -  igényel,  így  a  jegyző  dönt:  amennyiben  vállalni  tudja  az  adott  eseményen  való 
közreműködést,  oktalan  volna  megtagadni  a  kérelem  teljesítését.  Természetesen  ha  a 
házasságkötést  nem  a  jegyző  bonyolítja  le,  úgy  a  döntését  megelőzően  egyeztet  az 
anyakönyvvezetővel.

(3. §-hoz)

A házasságkötés méltóságát minden körülmények között  biztosítani kell,  ezért  indokoltnak 
látszik  az  esetleges  külső  helyszínen  tartott  szemle,  melynek  eredményeként  hozható 
megalapozott döntés az engedélyezés kérdésében.

(Melléklethez)



A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekre indokoltnak tartjuk magasabb díj fizettetését, 
mivel  a házasság megkötésének törvényben előírt  módját  akkor  is  biztosítani  kell,  ha az  
hivatali  helyiségen  kívül  történik.  Itt  azonban  a  helyszín  megfelelő  berendezése,  több 
költséggel  jár.  A  Tv.  szerint  az  anyakönyvvezető  helyszínre  és  visszaszállítása  a 
házasulandókat terheli, az önkormányzatnak tehát külön költsége ezzel nem merül fel.
A hivatali  munkaidőn  kívüli  házasságkötések  díjánál  elsősorban a  házasulókkal  szembeni 
méltányosságot  vettük  figyelembe:  az  esemény  megszervezése,  lebonyolítása  –  amint  az 
mindannyiunk előtt ismert – a díj nélkül is igen magas költségekkel jár.
Az anyakönyvvezető díjazására tett javaslatunkban figyelembe vettük a felkészülésre és az 
utazásra fordított időt; a köztisztviselő illetményét és a jelenleg hozzáférhető azonos tárgyú, 
más településeken már elfogadott rendeleteket is.

Fentiekre tekintettel kérem a rendelet megtárgyalását, és elfogadását.

2011. január 20.

                                                                                                                           Udvardy Zita 
                                                                                                                               körjegyző 
Az előterjesztés melléklete:
2010. évi I. törvény kivonata
Rendelettervezet
                       
 18.§  (1)  A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget. 
          (2)  A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését jegyző engedélyezheti. 
       (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, továbbá 
                 b)gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról. 
      (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)  A  házasság  megkötésének  törvényben  előírt  módját  akkor  is  biztosítani  kell,  ha  az  
                hivatali helyiségen kívül történik. 

19.§ (1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés  
               esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
               mértékű díjat kell fizetni. 
         (2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt  önkormányzati
              rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti  meg.

27.§   (1) Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést  követően tűzi ki. 
         (2) Nem köthető házasság munkaszüneti napon. 

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  szabályozza  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.



Simaság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (II.14.) rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a  hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötésről

Simaság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (a továbbiakban (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvi 
eljárásról  szóló  2010.  évi  I.  törvény  96.  §-ban  kapott  felhatalmazás  alapján  a  következő 
rendelet alkotja: 

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a Simaság község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed 
ki.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

2. §

(1)A  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés  engedélyezésére  irányuló  kérelem  
     ügyében a jegyző dönt.
(2)A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

3. §
(1)A  hivatali  helyiségen  kívül  történő  házasságkötés  engedélyezésére  irányuló  kérelem
    ügyében a jegyző dönt.
(2)A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell  benyújtani.
(3)A döntést megelőzően a jegyző a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart.

4. §

(1)A  hivatali  munkaidőn  kívüli  házasságkötésért  és  a  hivatali  helyiségen  kívüli
     házasságkötésért fizetendő többletszolgáltatás díját, valamint az anyakönyvvezető díjazását
     e rendelet melléklete állapítja meg. 
(2)A  házasságkötés  díját  a  házasságkötési  szándék  bejelentésével  egyidejűleg  kell   
    az önkormányzat házipénztárába befizetni.
(3)A házasságkötési szándék visszavonása esetén a díj teljes összege visszajár.

Záró rendelkezések

5. §
(1)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.    évi 
    I. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2)E rendelet 2011. február 14. napján 20.00 órakor lép hatályba.

Simaság ,2011. február 14.

     ………………………………………. ……………………………………………   
 Molnár László polgármester          Udvardy Zita körjegyző



A rendelet kihirdetve 2011. február 14 – én 19.30 órakor.

……………………………………
Udvardy Zita körjegyző

Melléklet 3 / 2011. ( II.14.) számú Önkormányzati rendelethez:

1.)A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 2011. évben 3.000.- Ft. többletszolgáltatási 

    díjat kell fizetni.

2.)A hivatali  helyiségen  kívüli  házasságkötésért   6.000.-  Ft  többletszolgáltatási  díjat  kell  

    fizetni.

3.)Az  anyakönyvvezetőt  a  hivatali  munkaidőn  kívüli  házasságkötésekben  való    

    közreműködésért eseményenként nettó  5.000.- Ft. díjazás illeti meg.

4.) Az anyakönyvvezetőt évente nettó 20.000.- Ft. ruházati költségtérítés illeti meg.


