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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2. számú előterjesztés

……/2019. (VI. ….)
önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvvezető részére, valamint a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdéseiben, 33. § (1) és
(2) bekezdéseiben, a 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya Marcali Város közigazgatási területén történő házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolatok létesítése esetén az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az eljáró
anyakönyvvezetőkre terjed ki.
2. §
A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése (a továbbiakban együtt: anyakönyvi
események) esetén ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése, amely
az alkalmas hivatali helyiség térítésmentes biztosítását, a hivatalos szöveg elmondását,
zeneszolgáltatást CD-ről, emléklap átadását és a szükséges anyakönyvi eljárás lefolytatását jelenti.
3. §
(1) Az anyakönyvi események esetében az alapszolgáltatásokon felüli, e rendelet 1. mellékletében
meghatározott többletszolgáltatásokért, az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn túli és hivatali
helyiségen kívüli tevékenységéért e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatásért fizetendő díjat az anyakönyvi eseményt
megelőző 3. munkanapon a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája által kiállított
készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni. A megfizetést legkésőbb az anyakönyvi eseményt
megelőző munkanapon a hivatali munkaidő végéig kell az anyakönyvvezető részére igazolni.
(3) Amennyiben a hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli
anyakönyvi eseményt annak tervezett időpontját megelőző legkésőbb 5. munkanapig a kérelmezők
visszavonják és másik időpontot nem kérnek engedélyezni, az e rendelet 1. mellékletében
megállapított és általuk megfizetett szolgáltatási díj 100%- ának visszatérítésére jogosultak.
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(4) Amennyiben a hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli
anyakönyvi eseményt annak tervezett időpontját megelőzően a kérelmezők nem vonják vissza, de a
megjelölt időpontban nem jelennek meg, az e rendelet 1. mellékletében megállapított és általuk
megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére nem jogosultak.
(5) Az anyakönyvvezetőt az e rendeletben meghatározott hivatali munkaidőn kívüli tevékenységéért
(rendkívüli munkaidő) -választása szerint- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 98. § - ában meghatározott szabadidő vagy az e rendelet 2. mellékletében meghatározott
díjazás illeti meg.
2. Házasságkötés
4. §
Marcali Város Önkormányzata a 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas helyiségként a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
dísztermét vagy kistermét (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. épület 1. emeletén).
5. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítése iránti kérelmet az
elektronikus anyakönyvi rendszerből kell generálni.
(2) A jegyző a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezése tekintetében a 2010. évi I. törvény 18. § (2) - (5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár
el.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését megelőzően meg kell győződni a külső
helyszín alkalmasságáról, ennek keretében különösen arról, hogy a helyszín az eseményhez méltó,
illetve, hogy az esemény lebonyolítása során a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok
megfelelő védelme biztosított.
6. §
Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnek minősül Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) számú
rendelete 84. § (1) bekezdésében meghatározott munkaidőn kívüli házasságkötés.
7. §
Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali időn kívüli, vagy a hivatali helyiségen és időn kívüli
házasságkötésre a házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt kerül sor,
nem kell az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat megfizetni.
3. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
8. §
(1) A jegyző a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi
kapcsolat engedélyezése tekintetében a 2010. évi I. törvény 32. § (2) - (5) bekezdéseiben foglaltak
szerint jár el.
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(2) A bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére egyebekben az e rendelet 4- 7. §- aiban foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
4. Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet 2019. július 1- jén 1ép hatályba.
10. §
Hatályát veszti Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a családi események során
alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról szóló 12/2017. (IV.21.)
önkormányzati rendelete.
DR. SÜTŐ LÁSZLÓ
S.K.
polgármester

BÖDŐNÉ DR. MOLNÁR
IRÉN S.K.
címzetes főjegyző
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1. melléklet a …/2019. (VI. …) önkormányzati rendelethez
Megrendelő által a többletszolgáltatásért fizetendő díjak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Többletszolgáltatás megnevezése
Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés
Hivatali helyiségen kívül történő bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése
Hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése
Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
Versmondás
Gyertya
Pezsgő

Többletszolgáltatás díja
16.000.- Ft + Áfa/ esemény
13.000.- Ft + Áfa/ esemény
20.000- Ft + Áfa/ esemény
16.000.- Ft + Áfa/ esemény
13.000.- Ft + Áfa/ esemény
20.000.- Ft + Áfa/ esemény
3.000.- Ft+ Áfa /esemény
1.200.- Ft /3 db
1.500.- Ft/ üveg

2. melléklet a …/2019. (VI. …) önkormányzati rendelethez
Az anyakönyvvezető díjazása
Az anyakönyvvezetőt az anyakönyvi eseményekben történő közreműködéséért:
a) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő családi eseményért 8.000.- Ft/ esemény összegű
díj
b) a hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben történő családi eseményért 9.500.- Ft/ esemény összegű
díj
c) a hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő családi eseményért 12.000.- Ft/ esemény
összegű díj
illeti meg.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
Címzetes Főjegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-006
Fax: 85/501-055
Ügyiratszám: 5725/1/2019.
Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla
Tel: 85/501-044
Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a hivatali helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, az
anyakönyvvezető részére, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről szóló
…/2019. (VI…...) önkormányzati rendeletének
Általános indokolása
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) 96. §- a felhatalmazást ad a
települési önkormányzatnak arra, 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.”
Tekintettel arra, hogy a felhatalmazás az anyakönyi események közé nem sorolja az egyéb családi
eseményeket, a rendeletet módosítani szükséges és ezeket indokolt e körben a szabályozásból kivenni.
Pontosításra kerül továbbá a rendeletben a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak megfizetésének és
visszatérítésének módja is.
A megalkotásra kerülő rendelet szabályozza az illetékes anyakönyvvezető előtt bejelentett anyakönyvi
események, a házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat esetében a hivatali munkaidőn és hivatali
helyiségen kívüli esemény engedélyezésének feltételeit, illetve a fizetendő díjak mértékét. Az engedélyezés
során a Törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
A rendelet 1. melléklete tartalmazza az anyakönyvi események esetén az alapszolgáltatáson felüli
többletszolgáltatásokért fizetendő díjaktételeket.
A felhatalmazás alapján a hivatali munkaidőn és/vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötések és bejegyzett
élettársi kapcsolatok esetében a rendelet 2. melléklete határozza meg az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
összegét.
A rendeletet 2019. július 1- jén javaslom hatályba léptetni.
Marcali, 2019. június 17.
Bödőné dr. Molnár Irén s.k.
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet címe:

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …./2019. (VI. ….) önkormányzati r e n d e l e t e
a hivatali helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól, az anyakönyvvezető részére, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
hatás:
A rendelet célja, hogy a 2010. évi I. van
törvényben foglalt felhatalmazás alapján
szabályozza a hivatali időn és/vagy
helyiségen
kívüli
házasságkötések,
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése
esetén az önkormányzatnak és az
anyakönyvvezetőnek
fizetendő
díjakat.
Szabályozza továbbá az egyéb családi
események
során
alkalmazandó
szolgáltatások körét és díját.

Környezeti, egészségügyi
következmények:
nincs

Adminisztratív
Egyéb hatás:
terheket
befolyásoló hatás:
Az adminisztrációs
Nincs.
terhek
kis
mértékben
növekednek.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az anyakönyvi események során az önkormányzat, illetve az anyakönyvvezető által nyújtott szolgáltatások köre és díja szabályozást igényel.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Kormányhivatal törvényességi felhívása a kötelezettség teljesítésére.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

