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Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól,
továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 1

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. június 17.

Maglód, 2011. június 17.

Margruber János
jegyző
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A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő‐testülete a 2011. június 16‐án megtartott ülésén fogadta el.
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Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól,
továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) 42/A.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (3) bekezdésében és az At. 15/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Maglód Város Önkormányzat közigazgatási területén történő házasságkötés során – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.
évi IV. törvény 3. § (3) bekezdésében szabályozott házasságkötésre.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Hivatali helyiség: Maglód Város Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiségek:
a) MagHáz házasságkötő terem 2234 Maglód, Fő u. 4-6.
b) Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége 2234 Maglód, Fő u. 12.
c) ha az a)-b) alpontban szereplő helyiségek bármely okból nem használhatók, a jegyző
által e célra kijelölt helyiség.
2. Hivatali munkaidő:
– hétfőn, kedden, csütörtökön: . 08,00 – 16,30 óra,
– szerdán:.................................. 08,00 – 18,00 óra,
– pénteken: ............................... 08,00 – 12,30 óra.
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3. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai
3. §
(1) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 09,00 órától 19,00 óráig engedélyezhető.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet az
anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon.
(3) Az engedélyezés tárgyában a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatára – nyolc naptári
napon belül dönt.
4. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai
4. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha annak
méltósága, tekintélye nem csorbul, a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.
(2) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolítása különleges körülmények között, különösen föld alatt, víz alatt, levegőben, nyomás alatt,
mozgó járműben, a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között,
továbbá vallás gyakorlására szolgáló épületben.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az anyakönyvvezető
útján az önkormányzat jegyzőjéhez a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon.
(4) A kérelem elbírálását megelőzően az anyakönyvvezető köteles megtekinteni a kérelmezett helyszínt, melynek tapasztalatairól feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.
(5) Az engedélyezés tárgyában a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatára – nyolc naptári
napon belül dönt.
5. Együttes kérelem
5. §
(1) Amennyiben a házasuló felek a házasságot hivatali helyiségen kívüli helyszínen hivatali
munkaidőn kívül kívánják megkötni, az erre irányuló kérelmet a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
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(2) Az engedélyezés tárgyában a jegyző a 3-4. §-ban szabályozott feltételek együttes figyelembe vételével, és az ott meghatározott eljárási rend szerint dönt.
6. Szolgáltatási díjak
6. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a kérelmezőnek a többletszolgáltatás ellentételezéseként szolgáltatási díjat
kell fizetni.
(2) A szolgáltatási díj mértéke:
a) a 3. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 15 000 Ft + áfa,
b) a 4. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 20 000 Ft + áfa,
c) az 5. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 25 000 Ft + áfa.
7. §
(1) A 6. § (2) bekezdésében megállapított díjfizetési kötelezettséget a kérelem benyújtásával
egyidejűleg az önkormányzat házi pénztárába történő készpénz befizetéssel lehet teljesíteni.
(2) A díjnak készpénzben történő befizetését a pénztáros a kérelmen aláírásával igazolja.
(3) A befizetett díjat 8 naptári napon belül vissza kell téríteni az ügyfél részére, ha
a) a jegyző a kérelmet elutasítja, vagy
b) a házasságkötés elmarad, feltéve, hogy azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja
előtt legalább 3 nappal írásban bejelentik az anyakönyvvezetőnek.
8. §
A befizetett szolgáltatási díjak az önkormányzat saját bevételét képezik, melyet a „841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a
„91121 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele” pénzforgalmi számlára kell könyvelni.
7. Az anyakönyvvezető díjazása
9. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az alábbiak szerint meghatározott mértékű díjazás illeti meg:
a) a 3. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: bruttó 12 000 Ft,
b) az 5. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: bruttó 20 000 Ft.
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(2) Az anyakönyvvezetőket az (1) bekezdés szerint megillető díjazás havonta, a tárgyhót
követő 8. napig utólag kerül elszámolásra.
(3) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetők részére évente egy alkalommal,
a tárgyév március 31-éig történő kifizetéssel a köztisztviselői illetményalap 100 %-ának
megfelelő nettó összegű ruházati költségtérítést biztosít. A költségtérítés cél szerinti felhasználásáról az anyakönyvezetők a tárgyév december 15-éig számlával kötelesek elszámolni.
8. Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet 2011. június 20-án lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Tabányi Pál sk.
polgármester

Margruber János sk.
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. június 17.

Maglód, 2011. június 17.

Margruber János
jegyző
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1. számú melléklet a 14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(3. § (1) bekezdés)
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését.
A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg a 15.000,- Ft + áfa szolgáltatási díjat megfizetjük.
Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………

………………………………………

menyasszony aláírása

vőlegény aláírása

A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:
………………………………………

pénztáros
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. (a kívánt rész aláhúzandó)
Az engedély megadását javasolom

(a kívánt rész aláhúzandó)

nem javasolom, mert ....................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

……………..……………………………

közreműködő anyakönyvvezető
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2. számú melléklet a 14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(4. § (1) bekezdés – hivatali munkaidőben)
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívül történő engedélyezését.
A házasságkötés helyszíne: _________________________________________________________
MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg a 20.000,- Ft + áfa szolgáltatási díjat megfizetjük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításában, ha
– a tanúk, - és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
– gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó környezetéről,
– gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére való szállításáról és a
hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………
menyasszony aláírása

………………………………………
vőlegény aláírása

A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:
………………………………………
pénztáros
Az engedély megadását javasolom

(a kívánt rész aláhúzandó)

nem javasolom, mert ....................................................................................................
...............................................................................................................................................

……………..……………………………

közreműködő anyakönyvvezető
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3. számú melléklet a 14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(5. § (1) bekezdés – hivatali munkaidőn kívül)
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését.
A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
A házasságkötés helyszíne: ________________________________________________________________
MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg a 25.000,- Ft + áfa szolgáltatási díjat megfizetjük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításában, ha
– a tanúk, - és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
– gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó környezetéről,
– gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére való szállításáról és a
hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………
menyasszony aláírása

………………………………………
vőlegény aláírása

A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:
………………………………………
pénztáros
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. (a kívánt rész aláhúzandó)
Az engedély megadását

javasolom
(a kívánt rész aláhúzandó)
nem javasolom, mert ...............................................................................................
..................................................................................................................................
……………..……………………………
közreműködő anyakönyvvezető
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
(továbbiakban: At.) 42/A § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia:
– a házasság, valamint a bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése esetén fizetendő díj mértékéről,
– a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívül történő létesítése esetén
fizetendő díj mértékéről, valamint
– a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az
anyakönyvvezetőt megillető díjazás mértékéről.
Az új rendelkezésre tekintettel szükséges a helyi rendelet megalkotása.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására az At. 26/E. § (1) bekezdése értelmében csak a fővárosi kerületekben, a megyei jogú városokban, valamint a körzetközponti településeken működő anyakönyvvezetők jogosultak, ezért az erre vonatkozó szabályozást a rendelet tervezet nem tartal-mazza.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelkezés az önkormányzati rendelet tárgyi és személyi hatályát szabályozza. A rendelet hatálya nem
terjed ki a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 3. § (3) bekezdésében szabályozott házasságkötésre. Ez azt az esetet foglalja magában, amikor valamelyik házasuló fél egészségi állapota
közeli halállal fenyeget. Ebben az esetben a házasságot hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül külön
engedély és szolgáltatási díj megfizetése nélkül meg lehet kötni.
2. §-hoz
A rendelkezés a hivatali helyiség és a hivatali munkaidő meghatározására vonatkozó értelmező rendelkezéseket tartalmazza.
3. §-hoz
A rendelkezés a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének feltételeit és eljárási szabályait tartalmazza. A helyi igényeket is figyelembe véve a rendelkezés időkorlátot (09,00 órától 19,00 óráig)
is meghatároz. Az engedély tárgyában a jegyző az anyakönyvvezető javaslatára dönt.
4. §-hoz
A rendelkezés a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének feltételeit és eljárási szabályait tartalmazza. Az esetleges extrém igények kielégítését nem tartjuk indokoltnak, ezért a javaslat megtiltja a különleges körülmények közötti (pl. föld alatt, víz alatt, levegőben, nyomás alatt, mozgó járműben, a résztvevők
testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között) házasságkötés engedélyezését. Ugyancsak tiltó rendelkezés vonatkozik a polgári és egyházi esküvő együttes tartására. A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés csak akkor engedélyezhető, ha annak az anyakönyvi jogszabályokban meghatározott feltételei
fennállnak, ezért az anyakönyvvezető a feltételek meglétét az engedély kiadása előtt ellenőrzi.
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5. §-hoz
A rendelkezés a 3. és 4. § szerinti (hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli) házasságkötés engedélyezésének együttes alkalmazására vonatkozó szabályozást tartalmazza.
6-8. §-hoz
A 6-8. §-ban megállapított rendelkezések a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
esetén fizetendő szolgáltatási díjak mértékére, azok befizetésére, esetleges visszatérítésére és könyvelésére
vonatkozó szabályokat tartalmazzák. A díjak mértékére vonatkozó javaslat során együttesen vettük figyelembe, hogy azok fedezetet nyújtsanak a ténylegesen felmerülő költségekre, ugyanakkor ne jelentsen aránytalan terhet a házasulóknak.
9. §-hoz
A rendelkezés az nyakönyvvezetők díjazásának mértékét és eljárási szabályait tartalmazza. Az anyakönyvvezetők külön díjazásának jogi feltételeit az At. 15/A. § (7) bekezdése teszi lehetővé, mely szerint „A hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti
meg.”
A javaslat a díjazás mértékének meghatározására analóg módon a Munka Törvénykönyve pihenőnapon végzett munka esetén járó pótlékra (+100%) vonatkozó szabályozását veszi alapul. A díjazás az időarányos (az
előkészületekkel és az utólagos feladatokkal együtt eseményenként 4 óra) munkabéren felül magában foglalja
az anyakönyvvezető ápolt megjelenésének költségeit is (pl. fodrász, kozmetikus). A külső helyszínen végzett
szolgáltatás díja és az anyakönyvvezetői díjazás azért magasabb a hivatali helyiségben végzett szolgáltatásénál, mert ez esetben fokozott figyelmet kell fordítani a hatályos jogszabályokban előírt alkalmassági követelmények biztosítására. (A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívüli szolgáltatás esetén az anyakönyvvezető külön díjazásban nem részesül, ezt a jogszabály sem teszi lehetővé.)
Az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése nem új elem, az a köztisztviselői rendeletből került átvezetésre. Összege a köztisztviselői illetményalap 100%-a (2011-ben 38.650,- Ft).
10. §-hoz
A záró rendelkezések a rendelet hatályba lépésről és annak alkalmazhatóságáról rendelkeznek.
1-3. számú mellékletekhez
A mellékletek a kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokat tartalmazzák.
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