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ELŐTERJESZTÉS 

Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. május 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 

 

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.” 

Az At. 96.§ a) pontjában foglalt tárgykört az önkormányzatok kötelesek helyi rendeletben 

szabályozni.  

A bejegyzett élettársi kapcsolat tekintetében az At. 7.§ (1) bekezdése, 9.§ és a 31.§ (1) bekezdése 

alapján a megyei jogú város, illetve a járási székhely település önkormányzatának kell az 

engedélyezési szabályokat megalkotni. 

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

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

 

A hatályos jogszabályokhoz igazítva vált szükségesség egy új rendelet megalkotása, amely a 

korábban hatályban lévő Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 8/2011. (IV. 21.) számú önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. 

A rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően javaslom a díjak megállapítását. 

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

elfogadását. 

Kétpó, 2017. május 31. 

                 Keresztes Péter Pál 

                                                                                                            polgármester 
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Kétpó Község Önkormányzat 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 

 

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

pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 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 az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya Kétpó Község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, valamint 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos eljárásokra, az azokkal kapcsolatos e 

rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekre terjed ki. 

 

2. § 

 

Értelmező rendelkezések 

 

a)anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése; 

b)hivatali helyiség: az önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolításához 

térítésmentesen biztosított – Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Kétpó, 

Almásy tér 1. szám alatt található - házasságkötő terem; 

c)hivatali munkaidő: a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott munkarend; 

d)hivatali munkaidőn kívüli idő: pénteki napon 13.30-17.00, szombati napon 9.00-19.00 óráig 

e)rendkívüli körülmény: valamely házasuló, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személy 

közeli halállal fenyegető állapota; 

f)külső helyszín: hivatali helyiségen kívüli helyiség. 

 

3. § 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályai 

 

1) Az anyakönyvi esemény – az e rendeletben foglalt kivételekkel – minden olyan helyszínen 

engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek adottak és ahol az 

anyakönyvi iratok védelme biztosított. 
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2) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható.  

 

3) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a már 

jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti. 

 

4) A külső helyszínen történő anyakönyvi esemény lebonyolításához meghatározott adattartalmú 

kérelmet kell benyújtani, melyhez a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói 

Kirendeltsége által rendszeresített formanyomtatványt kell alkalmazni.  

 

5) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. 

 

    4.§ 

Díjmentes szolgáltatások 

 

1) Az egyes anyakönyvi események lebonyolítása során nem minősül díjköteles 

többletszolgáltatásnak 

 

a)  az ünnepség céljára megfelelően berendezett hivatali helyiség, 

 

b)  hivatalos helyiségben, hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető közreműködése, ünnepi 

beszéd. 

 

2) A hivatalos helyiségben hivatali munkaidőben, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

események lebonyolításáért nem kell díjat fizetni. 

 

5.§ 

 

Díjfizetési kötelezettség 

 

1) A hivatali helyiségen kívüli, anyakönyvi események lebonyolításáért 20.000.-Ft díjat kell 

fizetni. 

 

2) A díjat az anyakönyvi eseményt megelőzően a Mezőtúr Közös Önkormányzati Hivatal 

Kétpói Kirendeltsége pénztárába kell befizetni. A befizetést igazoló nyugtát az 

anyakönyvvezető részére be kell mutatni, aki annak másolatát az iratokhoz csatolja. 

 

3) Elmaradt anyakönyvi esemény esetén a megrendelők által befizetett díjat 10 % kezelési 

költség levonásával csökkentett mértékben vissza kell fizetni. 

 

                                                                           6.§ 

 

Az anyakönyvvezető díjazása 

 

Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként nettó 

10.000.-Ft díjazás illeti meg, mely összeget az anyakönyvi esemény lebonyolítását követő hónap 

15. napjáig kell átutalni. 

 

7.§ 
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Záró rendelkezések 

 

1.) Jelen rendelet a kihirdetést követően lép hatályba. 

2.) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011. (IV. 21.) számú 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Keresztes Péter Pál                                dr. Enyedi Mihály 

polgármester                                         jegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2017. május ….. 

 

 

          dr. Enyedi Mihály 

                  jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N D O K O L Á S 
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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 tartalmazza. 

A törvény 96.§-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak a helyi rendeletük megalkotására a 

jogszabályi keretek között. 

Kétpó korábbi rendeletének hatályon kívül helyezése, valamint új rendelet megalkotása vált 

szükségessé. 

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 

 

Az 1. §-hoz 

A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza a rendelet  területi, valamint személyi hatályát. 

 

A 2.§-hoz 

A rendelet-tervezet ezen szakasza az  értelmező rendelkezéseket tartalmazza. 
 

A 3. §-hoz 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályait tartalmazza. 

A 4.§-hoz 

A rendelet-tervezet 4. §-a a díjmentes szolgáltatásokról rendelkezik.  

Az 5.§-hoz 

A rendelet-tervezet 5. §-a rendelkezik a díjfizetési kötelezettségről. 

 

A 6.§-hoz 

A rendelet-tervezet ezen szakasza az anyakönyvvezető díjazásáról rendelkezik. 

 

A 7.§-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, valamint a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezi. 

 

Kétpó, 2017. május 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 …/2017.(…….) 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. május 31. 

 

 

                                                                                                    dr. Enyedi Mihály 

                                                                                                            jegyző 

 


