ELŐTERJESZTÉS
Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.04.25-i ülésére

/2017. ()önkormányzati
rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről
Tárgy:

a Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten beterjesztem a tárgyban írt önkormányzati rendelet tervezetét, a rendelet megalkotásának
szükségességére vonatkozó indokolást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a rendeletet
megalkotni szíveskedjen.
INDOKOLÁS
A fenti rendelet megalkotásának szükségessége: meg kell határozni, hogy azokat a szabályokat,
amelyek alapján a házasságkötési szertartást az anyakönyvvezető megtarthatja. A korábbi rendelet
felülvizsgálatára van szükség, mivel megváltozott a jogszabályi háttér. Beépítésre került, hogy a
közreműködő anyakönyvvezető részére szertartásonként bruttó 10000 ft díjazás jár. A szertartás a
továbbiakban is térítésmentes lenne.

Jogszabályok:

Alaptörvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

…/2017. (IV.
.)önkormányzati rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.
Költségvetési hatása: várhatóan 40-50 ezer forint/ költségvetési év
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs
Egyéb hatása: Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Magyarország Alaptörvénye és az anyakönyvi

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
felhívás
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
-

személyi: biztosított

-

szervezeti: biztosított

-

tárgyi:

-

pénzügyi: biztosított

biztosított

Pölöske, 2017. április 21.

Tóth Tivadar
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2017. (IV.26.)önkormányzati rendelete
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről
Pölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
esetén fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Pölöske község illetékességi területén történő házasságkötési eljárásra
terjed ki.
Általános rendelkezések
2. §
(1) A házasságkötést úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje a polgári
házasságkötések színvonalát, kifejezze a házasság intézményének a méltóságát.
(2) Az anyakönyvvezetők – a (3) bekezdésben meghatározottakat kivéve – a Közös
Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében, az anyakönyvvezető hivatali helyiségében és
hivatali helyiségen kívül – e rendeletben meghatározott helyen - is tarthatnak házasságkötést.
(3) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára tekintettel a
házasságkötés egészségügyi vagy szociális intézményben, vagy a lakáson is lebonyolítható.
Ez esetben házasságkötés díjmentes.
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai
3. §
(1) Házasságkötést lebonyolítani a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő munkarend szerint illetve e rendeletben
meghatározott napokon 19.00 óráig lehet.
(2) Vasárnap és ünnepnapokon nem lehet házasságot kötni.

A házasságkötés díjazása
4. §
(1) A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Pölöskei Kirendeltségének Hivatalában
az anyakönyvvezető hivatali szobájában (két tanú jelenlétében) munkaidőben megrendezett
házasságkötésért nem kell szolgáltatási díjat fizetni.
(2) Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Pölöskei Kirendeltségének Hivatalában a
Házasságkötő termében, illetve hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés esetén
nem kell meghatározott szolgáltatási díjat fizetni.
Külső helyszín
5. §
(1) A hivatalos helyiségen kívüli szertartások csak jegyzői engedéllyel és csak akkor
vállalhatók, ha annak időpontja nem ütközik a házasságkötő terembe előjegyzett szertartással.
Az anyakönyvvezetőknek meg kell győződni ezen helyiségek, helyek házasságkötésre való
alkalmasságáról. Külső helyszínen kizárólag olyan hely kérhető, ahol az esemény méltósága,
tekintélye nem csorbul, illetve az adatok, iratok védelme biztosított.
(2)
Az anyakönyvi iratok biztonságos szállításáról és kezeléséről az anyakönyvvezető
gondoskodik.
(3) Pölöske község területén házasságkötésre kijelölt külső helyszínek lehetnek:
Pölöske belterületén lévő ingatlan, Sohollári Vadászház, Fajtakísérleti Állomás
kastély része, illetve parkja.
(4) A hivatalon kívüli helyszínre szervezett eseményt a kérelmező írásban kérelmezi,
legkésőbb a házasságkötést megelőzően 30 napon belül, melyről a jegyző határozatban dönt.
A házasságkötés lebonyolítása
6. §
Az események lebonyolítását az anyakönyvvezető végzi.
A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás
7. §
Az anyakönyvvezetőt a házasságkötési eljárások, egyéb más az anyakönyvvezető
közreműködésével tartandó szertartások (továbbiakban: szertartások) során az alábbi díjazás
illeti meg az önkormányzat költségvetésének terhére:
:
a) munkaidőn kívül, hivatali helyiségben: 10.000,- Ft/szertartás,
b) munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül: 10.000,- Ft/szertartás

Hatálybalépés
8. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, egyben hatályát veszti a a
házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalimunkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
4/2013. (III.01.)önkormányzati rendelet.
Pölöske , 2017. április 26.

Tóth Tivadar
polgármester
A rendelet kihirdetve.
2017.április 26.

Kanizsai Mónika
jegyző

Kanizsai Mónika
jegyző

