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        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2017. (IV…..)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2014. (V.23.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2014. (V.23.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) a következő(4)-(5) bekezdésekkel egészül ki: 

„ (4) A jegyző az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetők  
részére évente egy alkalommal, a köztisztviselői illetményalap 100 %-ának megfelelő nettó  
összegű ruházati költségtérítést biztosít. 

(5) A kifizetett ruházati költségtérítés felhasználása és elszámolása az alábbiak szerint  
történik: 

a) az anyakönyvvezető köteles a támogatás összegével a hivatal nevére szóló, a
            számviteli szabályoknak megfelelő számlával legkésőbb a tárgyév december 15.  
            napjáig elszámolni; 

b) a számlán feltüntetett vásárlási időpontként az adott év január 1-től december
      15-ig terjedő időszak szerepelhet; 
c) A számlákon megnevezhető:
      ca) felsőruházati termék: szoknya, kosztüm, blúz, öltöny, nadrág, zakó, ing, blézer; 
      cb) lábbeli: cipő, csizma; 
      cc) kiegészítők: női táska, sál, harisnya, öv, ékszerek; 
      cd) lehetőség van a ruházati termék és kiegészítő egyedi elkészítésére is, ehhez  
            szolgáltatói számlát kell hozni, megnevezve a készterméket. 

 A munkaruha kihordási ideje egy év.” 
2.§ 

Jelen rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba. 

Kéthely, 2017. április … 

Molnár Balázs Nagy Gáborné
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április  …. 

 Nagy Gáborné
     jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2014. (V.23.) önkormányzati rendelet      

módosítása indokolása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az anyakönyvi jogszabályok 2010-ben változtak meg, melynek következtében rendeletben kellett 
szabályozni a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályait, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.  
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-a alapján:  
„96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy  
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének  
szabályait,  
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn  
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a  
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető  
részére fizetendő díj mértékét.”  
 
A fenti törvényi felhatalmazás alapján Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet megalkotása óta a házasságkötési viszonyok átalakulása figyelhető meg.  
Egyre többen jelzik – a településen nem állandó lakosként élők – házasulási szándékukat 
településünkön.  
A házasságkötések lebonyolítása az anyakönyvvezető részéről jelentős többletmunkát igényel,        
ami a tendenciák szerint a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli időszakra tevődik át.  
Szükségessé vált az anyakönyvvezető részére juttatott ruhapénz rendeleti szabályozása is,  
mivel a közös hivatal felállítását megelőzően a közszolgálati szabályzat rendezte ezt a kérdést,  
azt követően viszont a közös hivatali szabályozásban nem szerepelt, mivel minden település  
az anyakönyvi rendeletében szabályozza a ruhapénz mértékét.  
 
Egyéb változások a rendeletben nem szükségesek.  
 
A módisító rendelkezések hatályba lépésének időpontja 2017. május 1.   
 
Kéthely, 2017. április 18. 
 
 

Nagy Gáborné 
jegyző 

 
 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és 
díjairól szóló 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló ha

Egyéb 
hatás: 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-a 
alapján:  
„96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy  
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait,  
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn  
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető 
részére fizetendő díj mértékét.” A helyi rendelet 
megalkotásának társadalmi hatása a központi 
jogszabályokban lefektetett házasságkötési rendelkezések  
érvényre juttatása.  

Költségvetési hatása a 
többletbevétel helyi önkormányzati 
költségvetésben történő megjelenése, 
települési célokra, valamint a 
házasság-kötéssel járó 
anyakönyvvezetői feladatok 
finanszírozására  
történő fordítása.  

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Önkormányzat kötelezettsége tehát a az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  
96.§-a alapján a rendelet megalkotása, jelen esetben a korábbi rendelet kisebb mértékű módosítása a helyi viszonyok változásához történő igazodás 
érdekében. A rendelet megalkotása jogszabályi előírásból eredő lehetőség.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabályi következménye nincs. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


