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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/….. (…….) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezéséről,
valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőben történő
létesítésére az Ózdi Polgármesteri Hivatal házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége
(3600 Ózd, Városház tér 1.) szolgál.
(2) Házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn túl történő
létesítésére a 3600 Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti hivatali helyiség (házasságkötő terem)
szolgál. A szolgáltatás igénybevevői által fizetendő díj mértéke 6.500,-Ft.
(3) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető
közreműködése Ózd Város Önkormányzata tulajdonában levő, vagy a tulajdonos
hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő ingatlanon is engedélyezhető. Az
anyakönyvvezető előzetesen meggyőződik arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi
esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi
alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított. A szolgáltatás igénybevevői által
fizetendő díj mértéke 20.000,-Ft.
(4) Rendkívüli körülmény - különösen a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető
egészségi állapota - miatt hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi eseményért
fizetendő díj mértéke 6500.-Ft.
(5) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető
közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett
házasságkötést, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, vagy az anyakönyvvezető
munkakörének ellátását nem akadályozza. Nem zárt térben történő közreműködés akkor
engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői
közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény
lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.
2. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményért
fizetendő díjat készpénzátutalási megbízással kell teljesíteni.
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(2) A szolgáltatási díj befizetését legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőző
egy héttel kell teljesíteni, és a feladóvevény bemutatásával kell az eljáró
anyakönyvvezető felé igazolni.
(3) Amennyiben az anyakönyvi esemény az Önkormányzat hibájából meghiúsul, a
kérelmező részére a befizetett szolgáltatási díjat vissza kell fizetni.
3. §
Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben, vagy a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, az alábbi díjazás illeti meg:
a) hivatali helyiségben munkaidőn túl történő közreműködésért bruttó 5.000,-Ft/alkalom,
b) hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túl történő közreműködésért bruttó 10.000,Ft/alkalom.
4.§
Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését
követően bejelentett házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén kell
alkalmazni.
5. §
Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések és a
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjáról szóló
10/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester
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Általános indokolás
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (IV.22.) önkormányzati
rendeletében szabályozza a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok
létesítésének engedélyezését és szolgáltatási díjait.
A BAZ Megyei Kormányhivatal BO/13/1549-2/2017. számú levelében javaslattal élt
arra vonatkozóan, hogy a meglévő rendeletet a Képviselő-testület vizsgálja felül az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseit
figyelembe véve.
A helyi önkormányzatok számára a rendeletalkotásra az Atv. 96. §-a ad felhatalmazást.
Az Atv. 96. § a) pontja írja elő a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő létesítésének
engedélyezése helyi rendjének meghatározását. A bejegyzett élettársi kapcsolat
vonatkozásában a megyei jogú városi, illetve a járásszékhely település
önkormányzatának kell a végrehajtási jellegű szabályokat megalkotni, mivel a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iráni szándékot a fővárosi kerületi, a megyei
jogú városi, illetve a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának
anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.
Az Atv. 96. § b) pontja értelmében önkormányzati rendeletben szabályozható a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás illetve az
anyakönyvvezető díjának mértéke.
Az önkormányzat hatályos rendelete ezen jogintézményeket eddig is szabályozta, a
felülvizsgálat következtében azonban sor került a rendelet szerkezeti áttekintésére és
egyszerűsítésére az ügyfélközpontúság szellemében.
Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak mértéke a jelenlegihez képest
változatlan.
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Részletes indokolás
az 1. §-hoz
Az anyakönyvi események lebonyolításának szabályait és az ezekért fizetendő
díjakat határozza meg. Amennyiben az anyakönyvi eseményre hivatali
munkaidőben és hivatali helyiségben kerül sor, annak létesítése díjmentes.
Az Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti házasságkötő teremben hivatali munkaidőn túl
megtartott anyakönyvi esemény díja 6.500,-Ft. A hivatali helyiségeken kívül
rendezett anyakönyvi események díja 20.000,-Ft.
a 2. §-hoz
A szolgáltatási díj fizetésének módját határozza meg.
a 3. §-hoz
A 3. § az anyakönyvvezető részére fizetendő díjat szabályozza. A
házasságkötések lebonyolítása az anyakönyvvezetők részéről jelentős
többletfeladatot jelent, melyet gyakran hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn
kívül látnak el.
4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik
5. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete egyes
anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról.
2. A képviselő-testületi ülés időpontja:
2017. március 23.
3. Társadalmi hatások
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása a központi jogszabályokban meghatározott
házasságkötési rendelkezések érvényre juttatása. Tekintettel arra, hogy a rendelet a korábbi
előírásokhoz képest jelentős változást nem tartalmaz, várható, hogy a házasulók és bejegyzett
élettársi kapcsolatot létesítők részéről elfogadásra kerül.
4-5. Gazdasági és költségvetési hatások
A rendelet alapján beszedett díjbevétel az anyakönyvi eseménnyel járó anyakönyvvezetői
feladatok finanszírozására fordítható.
6-7. Környezeti és egészségi következmények
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti és egészségi következménye.
8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív kihatása nincs, nem jelent többlet
adminisztratív terhet sem az állampolgároknak, sem az önkormányzatnak.
9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotását a jelenlegi rendelet felülvizsgálata és hatályos jogszabályi
rendelkezésekhez igazítása indokolja.
10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételei
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
adottak.
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