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Elıterjesztés

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2011. december 08-i ülésére

Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezésének szabályairól
és díjairól

Az elıterjesztést készítette:

Törvényességi véleményezésre megkapta:

- Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
- Turupuli Péterné irodavezetı
- Pósfay Péter anyakönyvvezetı

Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyzı
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Elıterjesztés
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2011. december 08-i ülésére

Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezésének szabályairól
és díjairól
Ikt. sz.: II/850/1/2011.
Tisztelt Képviselı-testület!
A 2010. évi CXLVIII. törvénnyel módosított, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. tvr. (továbbiakban:tvr.) 42/A. § (4) bekezdése felhatalmazza a helyi
önkormányzatokat, hogy szabályozzák a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívüli
házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, engedélyezésének helyi szabályait és díjait.
A törvényerejő rendelet így rendelkezik:
42/A. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése (továbbiakban: BÉT) esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértékét.
A tvr. 15/A. § fıszabályként továbbra is elıírja a házasságkötéshez és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítéséhez szükséges és arra alkalmas hivatali helyiség biztosítását. Egyre szélesebb társadalmi igény
mutatkozik ugyanakkor a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre. Ezen igényt kívánja kielégíteni a tvr.
azzal, hogy bizonyos - részletesen szabályozott - feltételek teljesülése esetén, jegyzıi engedéllyel lehetıséget
biztosít a házasulóknak a külsı helyszínen történı házasságkötésre. Ezeket a feltételeket, valamint a
hivatalban munkaidın kívül és a hivatalon kívüli eseményért fizetendı térítési díj mértékét kell az
önkormányzatnak rendeletben szabályoznia.
A díjfizetési felhatalmazás nem foglalja magába a terembérleti díj, pezsgı, teremdekoráció, stb. tételes
rendeleti meghatározását. Ezen külön szolgáltatások díja önkormányzati határozatban kerülhet
meghatározásra, de önkormányzati rendeletben nem.
Mindezek teljesülése érdekében a tvr. 15/A. § (6) és (7) bekezdésében az alábbi szabályozás található:
„15/A. § (6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése,
létesítése, továbbá a munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén
a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékő díjat
kell fizetni.
(7) A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében
közremőködı anyakönyvvezetıt választása szerint a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidı egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott
mértékő díjazás illeti meg.”
A 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. § (3) A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvét az At. 26/E. §-ában
meghatározott anyakönyvvezetık mellett a körzetközponti feladatokat ellátó más települési önkormányzat
polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetıje vezeti.
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A jogszabály alapján Felsılajos településen nem lehet Bét –t létesíteni. Az erre vonatkozó szabályozás
szükségtelen.
Elızetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása.
Az Önkormányzati rendelet megalkotása érdekében megvizsgáltuk a jelenlegi házasságkötési
szokásokat. Felsılajos közigazgatási területén mőködı Tanyacsárda, mint házasságkötési külsı helyszín
népszerő és reprezentatív. Az eddigi alkalmakkor a vendéglátó egységben megfelelıen biztosították a
szertartáshoz szükséges körülményeket. 2011. évben 16 házasságkötésre került sor, mind hivatali
munkaidın túl hivatali helyiségen kívül. Hivatali helyiségben Felsılajoson nem volt házasságkötés. Az
ezt megelızı években is hasonló számban történtek házasságkötések Felsılajos közigazgatási területén.
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés Felsılajoson, a fent említett vendéglátó komplexum
helyszínén nagyon népszerő, ezt mutatja a külsı helyszíni házasságkötések száma.
Az ügyfelek által fizetendı díjak mértéke eddig megegyezett Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének rendeletében szabályozottakkal, amelyet alább táblázatosan foglaltunk össze. Az
emelést szükségessé teszi a szolgáltatás összetevıi árának emelkedése (üzemanyagár, gyertya, virág,
gépkocsi üzemeltetési költségeinek emelkedése, az anyakönyvvezetı illı megjelenésével kapcsolatos
költségek biztosításának jogszabályi változásai, stb.)

Szolgáltatás
megnevezése

Tárgyaló
Díszterem bérleti díja
Zenei szolgáltatás díja
Virágdekoráció
Gyertya
Pezsgı felszolgálás
Díszborító
Házasságkötés hivatali
helységen kívül

Szolgáltatások
díja korábban
Lajosmizsén 1/2009
számú jegyzıi intézkedés
alapján (Ft)
5750
3150
6250
1460
1460
900
16700

Szolgáltatások
jelenlegi díja Lajosmizsén
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı –testületének 6/2011.
(2011. III.24.) rendelete alapján
(bruttó)
díjmentes
12500
5000
10000
2500
1500
1000
40.000

A táblázatban jelzett költségnövekedés Lajosmizse esetében nem befolyásolta negatívan a házasságkötések
számát. Sıt az elmúlt éveket meghaladóan több, mint 100 házasságkötésre került sor a lajosmizsei
anyakönyvi hivatalban. Természetesen ebbe beszámításra kerültek a felsılajosi Tanyacsárda területén kötött
házasságok is. A díjak emelése ellenére ez közel 30% -os növekedést mutat.
2010.évben az anyakönyvvezetı díjazása az illetményének a szabadidıre járó arányos összege volt. A
hivatali helyiségben, munkaidın túl végzett házasságkötésért csupán bruttó 8.000 Ft/alkalom, a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötésért csupán bruttó 10.520 Ft/ alkalom díjazásban részesült.
A díjazás évek óta változatlan, mivel az illetmény mértéke is évek óta változatlan a közszférában.
Felsılajos település e rendelet hatálya alá tartozó anyakönyvi feladatainak ellátása során 2011. 04. 01. naptól
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (2011. március 24.) rendeletének 1.sz.
melléklete alapján megállapított díjak, míg korábban 1/2009. számú jegyzıi intézkedés díjai kerültek
felszámításra.
A két település feladatainak ellátás során kialakult együttmőködés alapján javasoljuk Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (III. 24.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete alapján
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3150
6250
1460
1460
900

Szolgáltatások
javasolt
díja
Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı
–testületének 6/2011 (2011.
III. 24.) rendeletének
alapján
(bruttó)
díjmentes
12500
5000
10000
2500
1500
1000

16700

40.000

Szolgáltatáso
k
díja
1/2009 számú
jegyzıi
intézkedés
alapján (Ft)
Szolgáltatás megnevezése
Hivatali helység ( iroda)
Faluháza ( Közösségi terem)
Zenei szolgáltatás díja
Virágdekoráció
Gyertya
Pezsgı felszolgálás
Díszborító
Anyakönyvi esemény hivatali helységen
kívül
Anyakönyvi esemény munkaidın túl

Növekedés %

megállapított díjakat alkalmazni Felsılajos esetében is, mivel a korábbi idıszakban is azonos szabályozás
került bevezetésre a két településen.

58
60
71
3
11
239

12.000 100%

Az anyakönyvezetı díjazására vonatkozóan a jogszabályi változásokra figyelemmel javasoljuk Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (III. 24.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete
alapján megállapított díjazás megállapítását.
A hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl megtartott anyakönyvi események létesítése esetén: bruttó:
18.000 Ft / alkalom, a hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény létesítése esetén bruttó 12.000
Ft / alkalom legyen az anyakönyvvezetı díjazása.
A rendelet-tervezetben javasolt díjazás mértéke lehetıséget teremt az anyakönyvvezetık munkájának
elismerésére, és nem utolsósorban az eddig nem finanszírozott többletköltségeik (ünnepi öltözet, fodrász,
stb.) kompenzálására a szabadidı és pihenı nap terhére elvégzett többletmunka elismerésére.
A javasolt díjtételek a szolgáltatást igénybe vevıkre vonatkozóan többféle választási lehetıséget
biztosítanak. A javaslat alapján a szolgáltatások biztosítják a két település közötti feladatmegosztás és ellátás
között kialakult egyensúly fenntartását.
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

Adminisztratív plusz terhet nem ró sem anyakönyvvezetıre, sem a díjat elszámoló
hivatali szervezeti egységre.
3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye.

A magasabb szintő jogszabályi rendelkezés következtében kötelezı a rendelet
megalkotása, elmaradása esetén mulasztásos jogsértés áll elı.

Az általános árszínvonal emelkedése miatt a jelenlegi bevétel a szolgáltatás költségét
hosszú távon nem fedezi.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel
•
A személyi, szervezeti feltételek adottak, a pénzügyi feltételek a költségvetési
rendeletben tervezésre kerültek, pluszforrást nem igényel.
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•

A tárgyi feltételek kialakítása, a
hivatali
helységben
megfelelı
bútorzat, címer, zászló, megfelelı asztal rendelkezésre bocsátása kismértékő ráfordítással
megoldható, figyelemmel a jelen eszközállományra.
• A tervezett szolgáltatási díjak a társadalmi, földrajzi környezetbe illeszkednek összességében
kedvezıek.
Megjegyzés: A hivatali helységben kötött bevételi díjak esetén figyelemmel kell lenni a díjtalan
szolgáltatásokra is, amelyek számát és bevételi eltérését nem lehet elıre meghatározni.
Figyelemmel kell lenni továbbá a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2011. november 15-én a helyi
rendelet felülvizsgálatához kiadott szakmai segítségnyújtás tárgykörő anyagra, mely tartalmazza, hogy az
anyakönyvvezetı díjazását fedeznie kell a beszedett díjnak. Ennek alapján például nem felel meg az a
szabályozás , mely szerint 4.000.- Ft-ot kell fizetni az ügyfélnek, az anyakönyvvezetı részére a díjazás pedig
8.000.- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el,
egyúttal az anyakönyvi események díjainak megállapításáról az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T.
Képviselı-testület elé:
Határozat-tervezet
…/2011. (…) ÖH.
Az anyakönyvi és egyéb családi események díjairól
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának képviselı-testülete az anyakönyvi és egyéb családi események díjait
az alábbiakban határozza meg:
Szolgáltatás megnevezése és bruttó díja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hivatali helység ( iroda) bérleti díja:
Faluháza ( Közösségi terem) bérleti díja:
Zenei szolgáltatás díja:
Virágdekoráció:
Gyertya:
Pezsgı felszolgálás:
Díszborító:

….… Ft
……. Ft
……. Ft
……. Ft
……. Ft
……. Ft
……. Ft

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2011. december 08.
Felsılajos, 2011. december 07.

Juhász Gyula sk.
polgármester
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elıterjesztés 1. melléklete
Rendelet-tervezet
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
/2011. (...) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17.
törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
……………………………………………meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı
házasságkötés (továbbiakban: anyakönyvi esemény), valamint az egyéb családi események kapcsán
az anyakönyvvezetıt igénybe vevıkre és az anyakönyvvezetıre terjed ki.
2. §
(1) Az anyakönyvi események után a rendelet 1. melléklete 1. pontjában meghatározott díjat kell
fizetni.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott díjat
a)

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala házipénztárába készpénzben,

b) Lajosmizse Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett,
10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára történı banki átutalással,
c)

Lajosmizse Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett,
10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára készpénz átutalási megbízással kell
megfizetni.

(3)
a) A hivatali munkaidın kívüli, hivatali helyiségben tartandó anyakönyvi esemény után a rendelet
1. melléklete 1.1 pontjában foglalt díj megfizetését legkésıbb az anyakönyvi esemény napját
megelızı 5. munkanapig kell teljesíteni.
b) A hivatali helységen kívüli anyakönyvi esemény után a rendelet 1. melléklete 1.2 pontjában
foglalt díj megfizetését legkésıbb az anyakönyvi esemény napját megelızı 5. munkanapig kell
teljesíteni.
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(4) A hivatali munkaidın kívüli valamint a hivatali helységen kívüli anyakönyvi esemény
akkor engedélyezhetı, ha a rendelet 1 melléklete 1. pontjában foglalt díj befizetésének igazolása
megtörténik
(5) A (3) bekezdésében meghatározott díj megfizetését
a)

a (2) bekezdés a) pontjában foglalt fizetési mód esetén a házipénztár által kiállított
készpénzfizetési számla másolata,
b) a (2) bekezdés b) pontjában foglalt fizetési mód esetén a tranzakcióról szóló igazolás,
c) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt fizetési mód esetén annak feladóvevénye másolata
benyújtásával kell igazolni a (3) bekezdésében meghatározott határidıig.

(6) Amennyiben a hivatali munkaidın kívüli továbbá a hivatali helységen kívüli anyakönyvi
esemény nem kerül engedélyezésre, a befizetett díj a jogerıs döntést követı 15 napon belül a
befizetést teljesítınek visszafizetésre kerül.
3. §
(1) Az anyakönyvvezetıt a hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl megtartott anyakönyvi
esemény létesítéséért a rendelet 1. melléklete 2.1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezetıt a hivatali helyiségben, munkaidın túl megtartott anyakönyvi esemény
létesítéséért a rendelet 1. melléklete 2.2. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.
4. §
(1) A rendelet 1. mellékletében megállapított díjakat kell alkalmazni az egyéb családi esemény
megünneplése során az anyakönyvvezetı igény szerint történı közremőködése esetében is.
5. §
(1) A rendelet 2011. december 15. napján lép hatályba.
(2) A rendeletben megállapított díjakat a hatálybalépését követıen megtartott anyakönyvi
események után kell megfizetni.
Juhász Gyula
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2011.
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a …/2011. (...) önkormányzati rendelethez
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi
események és az anyakönyvvezetı részére fizetendı díjak

1. Anyakönyvi események díjai:

1.1.
1.2.

A

B

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatások díja
(bruttó) (Ft)

Anyakönyvi esemény hivatali munkaidın kívül
Anyakönyvi esemény hivatali helységen kívül

12.000
40.000

2. Az anyakönyvvezetı részére a munkáltató által fizetendı díjak:

2.1.

A

B

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatások díja
alkalmanként (bruttó) (Ft)

Hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl megtartott
anyakönyvi események létesítésében történı közremőködés
2.2. Hivatali munkaidın kívül, hivatali helyiségben történı
anyakönyvi esemény létesítésében közremőködés

18.000 Ft
12.000 Ft

