DECS NAGYKÖZSÉG Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017.(VII.3.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól
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(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében kapott
hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése alapján valamennyi bizottság
véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet Decs Nagyközségi Önkormányzata illetékességi területén történő
házasságkötés, kapcsán, az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre,
valamint a Decsi Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) anyakönyvvezetői
feladatokat ellátó köztisztviselőkre terjed ki: 2
2. Az anyakönyvi események engedélyezése
2. § (1) Hivatali munkaidőn kívül házasságot kötni (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) - munkaszüneti és ünnepnapok kivételével - az alábbi időpontokban lehet: 3
a) hétfőtől-csütörtökig 17.00 és 19.00 óra,
b) pénteken 14,30 és 19.00 óra,
c) szombaton 10.00 és 19.00 óra között.
(2) Nem lehet anyakönyvi eseményt lebonyolítani az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott napokon.
(3) Az anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvvezető
útján írásban kell benyújtani a nagyközség jegyzőjéhez, aki ezt követően 8 napon belül hozza meg a döntését.
(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránti kérelem elbírálását megelőzően az anyakönyvvezető köteles megtekinteni a kérelmezett helyszínt, melynek tapasztalatairól hivatalos feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.
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a rendeletet Decs nagyközség Képviselő-testülete a 2017. június 29-i ülésén fogadta el
az 1. § a 12/2017.(IX.5.) önk.-i rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. szeptember 8-tól.
a 2. § (1) bekezdés a 12/2017.(IX.5.) önk.-i rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. szeptember 8-tól.

3. § (1) Az anyakönyvi események megtartása akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolták e rendelet 1. mellékletében meghatározott díj befizetését.
(2) Amennyiben az anyakönyvi esemény megtartására írásos kérelemre a hivatali helyiségen kívül kerül sor, ennek megrendezésére való alkalmasságot, az ünnepség méltó
megtartásának körülményeit, az ahhoz szükséges eszközöket (pl. anyakönyvvezetői asztal,
zenelejátszó eszköz) kérelmezőnek kell biztosítania. Így kérelmezőnek kell gondoskodnia:
a) a tanúk – és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétéről,
b) az anyakönyvvezető és a szükséges iratok helyszínre és a hivatal helyiségbe való
szállításáról,
c) igény esetén a hangosítás megszervezéséről
(3) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása különleges körülmények között (pl. föld alatt, víz alatt, levegőben, a résztvevők testi
épségét veszélyeztető egyéb körülmények között).
(4) Ha a házasságkötés lebonyolítása szabadtéri helyszínen történik, megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia. Az esőhelyszín megjelölése az
engedély megadásának a feltétele. 4
2. Az anyakönyvi események díjai
4. § (1) Anyakönyvi esemény engedélyezése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként kérelmezőnek e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell megfizetnie az
anyakönyvi bejelentéssel egyidőben, de legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10.
napig, melyek megtörténtét kérelmezőnek az anyakönyvvezető felé igazolnia kell.
(2) Az anyakönyvi eseményekért a következő díjat kell fizetnie:
a)
b)
c)

hivatali munkaidőn túl, de hivatali helyiségben
történő anyakönyvi esemény
hivatali munkaidőben, de hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény
hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény

17 000.- Ft
20 000.- Ft
25 000.- Ft

(3) Az (1) bekezdés szerinti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
(4) Az anyakönyvi eseményeket jelen rendelet melléklet szerinti megrendelőn kell a kérelmezőnek megrendelnie, mely tartalmazza az igényelt többletszolgáltatásokat.
(5) A befizetett díjat vissza kell fizetni, amennyiben az anyakönyvi esemény nem jön
létre, illetve ha a jegyző az anyakönyvi esemény engedélyezésére vonatkozó határozatát
visszavonja.
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a 3. § (4) bekezdés a 12/2017.(IX.5.) önk.-i rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. szeptember 8-tól.
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1. melléklet a 10/2017.(VII.3.) önk.-i rendelethez

Megrendelő
Alulírott …………………………………………(név)………..………………………………….szám
alatti lakos ezennel az alábbi szolgáltatásokat rendelem meg a 20…………..………………-án
megtartandó…………………………………………alkalmából.
Az esküvő helye: ………………………………………..
1.) Alapdíjak:
a.) hivatali munkaidőn túl, de hivatali helyiségben
történő anyakönyvi esemény

17 000.- Ft

b.) hivatali munkaidőbe, de hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény

20 000.- Ft

c.) hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény

25 000.- Ft

2.) További szolgáltatások:
a.) szerzői jogdíjfizetés

500.- Ft

igen - nem

b.) gyertya

500.- Ft/db

igen - nem

c.) pezsgő

1 200.- Ft/db

igen - nem

d.) virág

2 000.- Ft

igen - nem

e.) vers (közreműködő díja)

3 000.- Ft

igen - nem

D e c s , 20………………………….
……………………………………
megrendelő
Megjegyzés
A fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
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2. melléklet a 10/2017.(VII.3.) önk.-i rendelethez

IGAZOLÁS

A házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló

/2017.(VII.3.) önk.-i

rendelet 5. § (2) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva ezennel engedélyezem, hogy
……………………………………………….részére a 20……… .……………………..-n
megtartott anyakönyvi esemény megtartásáért járó nettó ……………..- Ft díjazás kifizetésre
kerüljön.

D e c s , 20……………………………………

S k o d a Ferenc
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLAT
a házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A rendelet alkotással a képviselő-testület jogszabályi felhatalmazásban kapott kötelezettségének tesz eleget.
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: van, a rendeletből az önkormányzatnak bevétele és kiadása is keletkezik.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális, zömmel a pénzügyi feladatok növekednek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: kötelező
A jogalkotás elmaradásának következményei: a kormányhivatal törvényességi felhívással
élhet
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz személyi feltételek biztosítására nincs szükség, mivel jelenleg is van hatályos
rendelete az önkormányzatnak e tárgykörben, plusz költségvetési növekedést jelen tervezet
nem okoz.
A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség: van, a helyi SZMSZ szerint a képviselő-testület Pénzügyi és Fejlesztési valamint a Humán Bizottságnak az előzetes véleménye szükséges a rendelet elfogadásához.
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