Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2013. (II.28.)
Önkormányzati rendelet
az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól
Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló
1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §.
E rendelet alkalmazásában
a) hivatali munkaidő:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

7.30 – 16.00
7.30 – 16.00
7.30 – 16.00
7.30 – 16.00
7.30 – 13.00

b) szertartás: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének anyakönyvvezető
általi vezetése,
c) hivatali helyiség: Záhony Városháza 4625 Záhony, Ady Endre út 35.emeletitanácskozó
terem.
d) munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1)
bekezdésében meghatározott napok és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek a
munkaidő-beosztás munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását évenként szabályozó
rendeletében megállapított pihenőnapok.
e) többletszolgáltatás: hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, kivéve, ha a házasulók
valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali helyiségen,
valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartást.
2. §.
(1) A Városháza épületében, hivatali munkaidőben a szertartási események lebonyolításáért az
anyakönyvvezetőt díjazás nem illeti meg.
(2) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali épületen kívül a szertartási események lebonyolításáért
az anyakönyvvezető részére díjat nem állapít meg.
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(3) A Városháza épületében lebonyolításra kerülő szertartási ünnepségen díjmentesek az alábbi
alapszolgáltatások:
- ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség,
- gépi zene.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
3. §.
A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat engedélyezését a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a
bejelentkezési szándékkal egy időben.
4. §.
(1) A többletszolgáltatás akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (4) és (5) bekezdéseiben
foglaltak biztosítottak.
(2) Az anyakönyvvezető a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt
helyszín megfelel a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
helyiségen kívüli lebonyolítási feltételeinek, valamint a rendelet előírásainak.
(3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelő méretű és
minőségű fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv helyszínen való biztonságos
kezelését.
(4) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény - munkaszüneti napok kivételével - pénteki
napon 13.30 órától 17.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig terjedő időszakban
engedélyezhető.
A hivatali helyiségen kívüli, anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás
ellentételezésként fizetendő díj mértéke
5.§.
(1) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén fizetendő díj bruttó 10 000 Ft.
(2) A többletszolgáltatás díját a szertartási eseményt kérelmezőknek, legkésőbb a szertartást
megelőző napon kell a házipénztárba befizetni és a bizonylatot az anyakönyvvezetőnek
bemutatni.
(3) Amennyiben az esemény elmarad és azt 5 nappal korábban írásban bejelentik, a már befizetett
díjat az önkormányzat visszatéríti.
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Záró rendelkezések
6.§.
A rendelet március 1. napján 16.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Záhony, 2013. február 28.

Háda Imre
polgármester

Révész Viola
aljegyző
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1. sz. melléklet
Kérelem
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
munkaidőn kívüli engedélyezését.*
Név:____________________________________
Lakcím:_________________________________
Telefonos elérhetőség: _____________________
Név:____________________________________
Lakcím:_________________________________
Telefonos elérhetőség:______________________
Kézbesítési cím:___________________________
__________________________________
Záhony, …………………..
………………………………………..
aláírás

……………………………………………
aláírás

…………………………………………….
közreműködő anyakönyvvezető

*kívánt rész aláhúzandó
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2. sz. melléklet
Kérelem
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
helyiségen kívüli engedélyezését.*
Név:____________________________________
Lakcím:_________________________________
Telefonos elérhetőség: _____________________
Név:____________________________________
Lakcím:_________________________________
Telefonos elérhetőség: _____________________
Kézbesítési cím:___________________________
__________________________________
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Záhony……………………………közterület………..házszám
Közismertebb megnevezés:…………………………………………..
Az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat(………… Ft-ot) megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedélyezés esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik
közre a házasságkötésnek/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen
kívüli lebonyolításánál, ha
 a tanúk, - és ha szükséges – a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítjuk,
 gondoskodunk a házasságkötés / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó
kereteiről a helyszín megválasztásában és kialakításában,
 gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről és
az anyakönyvvezető utaztatásáról.
Záhony, …………………..
……………………………………………
aláírás

…………………………………….
aláírás

Az engedély kiadását javaslom/ nem javaslom.*
Megjegyzés:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
…………………………………………….
közreműködő anyakönyvvezető
*kívánt rész aláhúzandó
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Általános indokolás
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) módosítása, melynek 15/A. §-a, valamint 42/A. §
(4) bekezdése rendelkezik a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok szertartásának
szabályairól, valamint arról, hogy önkormányzati rendeletben kell meghatározni a
szertartásokért fizetendő díjakat, illetve az anyakönyvvezetőt megillető díjazást is.
Részletes indokolás
1-2. §-hoz
Az értelmező rendelkezések rögzítik a hivatali munkaidő fogalmát, a munkaszüneti nap
fogalmát - az azt meghatározó jogszabály megjelölésével -, a hivatali helyiség fogalmát,
továbbá a szertartás és a többletszolgáltatás fogalmát, az alapszolgáltatást és a szertartás díját.
3. §-hoz
Az At. 15/A. § (3) bekezdése szerint a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző
engedélyezi.
4. §-hoz
A hivatali helyiségen kívüli helyszínek esetében vizsgálni kell, hogy megfelelnek-e azoknak a
feltételeknek, amelyeket az At. meghatároz.
Az At. 15/A. § (4) bekezdése szerint az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a
házasságkötésnek vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli
lebonyolításánál, ha a felek
a)a tanúk, – és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó
keretéről,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról és
d) egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a
házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról
és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv
helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
5. §-hoz
A Hivatali helyiségen kívüli szertartás díjazását, befizetését és visszafizetésének lehetőségét
szabályozza.
6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a előírja a jogszabály előkészítőjének
azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A jogszabály társadalmi, gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotása során az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a város
földrajzi elhelyezkedésére, járási székhely települési rangjára, térségközponti szerepkörére
és fogadó késznek kell lenni a szertartási események méltó megrendezésére. Az
anyakönyvi szolgáltatást igénybevevők által megfizetésre kerülő díjak mértéke
tekintetében a ténylegesen felmerülő költségek megtérülésére kell törekedni.
A jogszabály költségvetési hatásai:
Nincs költségvetési hatása.
A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A rendelet tervezet környezeti és egészségi hatása nem mérhető.
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet tervezet bizonyos adminisztratív terhekkel jár.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Központi jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése.
A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel, szankció alkalmazása a jogszabály megalkotásának elmaradása
esetén.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek:
A személyi feltételek adottak.
A jogszabályi alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek:
A szervezeti feltételek adottak.
A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek:
A tárgyi feltételek adottak.
A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi feltételek:
Nem igényel plusz kiadást.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2)
bekezdése alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2013. /II.28./
önkormányzati rendelete, mely az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és
díjairól szól 2013. február 28-án kihirdetve.
Z á h o n y, 2013. február 28.
Révész Viola
aljegyző
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