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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. október 31-i ülésére 

 

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 mértékéről szóló 

5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 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.” 
  

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 mértékéről szóló 

önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a Képviselő-testület az 5/2017.(V.31.) 

rendeletével hagyta jóvá és fogadta el. 

 A Rendelet alkalmazása során szükségessé vált, hogy a Rendelet kiegészítésre kerüljön. 

A Rendelet 5.§-a (5)-(6) bekezdéssel kerül kiegészítésre: 

 5.§ (5) bekezdés: „A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén igénybe vett 

többletszolgáltatások ellenértékeként 20.000 Ft díjat kell megfizetni.” 
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5.§ (6) bekezdés: „A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés térítésmentes,amennyiben a 

házasulók közül legalább az egyik fél 2 éve rendelkezik kétpói lakóhellyel.”  

 

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Kétpó, 2017. október 31. 

                   Keresztes Péter Pál 

                                                                                                    polgármester 
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017.(……….. )önkormányzati rendelete 

 

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 mértékéről szóló 

5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 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 mértékéről szóló 5/2017. 

(V.31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

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 mértékéről szóló 5/2017. 

(V.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)5.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül 

ki: 

 

„(5)A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén igénybe vett többletszolgáltatások 

ellenértékeként 20.000 Ft díjat kell megfizetni.” 

2.§ 

A Rendelet 5.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

 „(6)A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés is térítésmentes,amennyiben a házasulók 

közül legalább az egyik fél 2 éve rendelkezik kétpói lakóhellyel.” 

 

      3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 

 

Kétpó,2017. október 31. 

 

  Keresztes Péter Pál      dr. Enyedi Mihály 

   polgármester       jegyző 

 

Kihirdetve: 2017…………….. 
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I N D O K O L Á S 

 

Általános indokolás 

 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet jogszabályi hátterét az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény(továbbiakban: At.)  tartalmazza. 

Az At. 96.§-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak a helyi rendeltük megalkotására a 

jogszabályi keretek között. 

Az At. 96.§ b) pontjában szereplő díjak megállapítása nem kötelező, a törvényi felhatalmazás az 

önkormányzatok mérlegelésére bízza, élnek-e a felhatalmazás által nyújtott lehetőséggel. 

 

 

Részletes indokolás 

 

 

A 1.§-hoz 

 

A rendelet-tervezet ezen szakasza a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén igénybe 

vett többletszolgáltatások ellenértékéről rendelkezik. 

 

A 2.§-hoz 

 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés térítésmentességéről rendelkezik. 

 

A 3.§-hoz 

 

Hatályba lépő rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 

Kétpó, 2017. október 31. 

 

dr. Enyedi Mihály 

          jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 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 mértékéről szóló 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez 

 

1. Társadalmi hatások 

A helyi rendelet megalkotásának társadalmi hatása a központi jogszabályokban lefektetett 

házasságkötési rendelkezések érvényre juttatása. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

Gazdasági hatása a jogszabályi előírások alapján települési vonatkozásban beszedett díjtételek 

biztosítása. 

Költségvetési hatása a többletbevétel helyi önkormányzati költségvetésben történő megjelenése, 

települési célokra, valamint a házasságkötéssel járó anyakönyvvezetői feladatok finanszírozására 

történő fordítása. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 

következménye nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet megalkotásával az adminisztráció mértéke nem változik. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-a értelmében az önkormányzat 

kötelezettsége a helyi rendelet megalkotása. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.  

 

 

Kétpó, 2017. október 31. 

 

 

 

                                                                                                    dr. Enyedi Mihály 

                                                                                                            jegyző 

 
 


