Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel.:85/539-036
5. számú előterjesztés

Ügyiratszám: 1110/1/2017.

E L Ő T ER J E S Z T É S
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június15-i ülésére
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013.(X.29.) önkormányzati rendeletre tett
törvényességi felhívás megtárgyalásához
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés mellékletét képező törvényességi felhívás érkezett a Somogy megyei
Kormányhivataltól, a képviselő-testület a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
10/2014.(V.23.) önkormányzati rendeletét érintően.
A törvényességi felhívásban foglaltak alapján az önkormányzat rendeletének módosítása vált
szükségessé a jogszabálysértés megszűntetése végett.
Javasolom a testületnek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal értsen egyet, a
jogszabálysértés megszűntetésére helyezze hatályon kívül rendeletét, e tárgykörre alkosson új
rendeletet, s döntéséről tájékoztassa a Somogy megyei Kormányhivatalt.
Határozati javaslat

KéthelyKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy megyei
Kormányhivatal Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.)
önkormányzati rendeletére tett törvényességi felhívását, mellyel a képviselő-testület egyetért,
a törvényességi felhívásban foglaltak megfelelően megalkotta 10/2017.(VI...) önkormányzati
rendeletét.
A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Somogy megyei Kormányhivatalt
tájékoztassa.
Felelős: Molnár Balázs polgármester
Határidő: azonnal

Kéthely, 2017. június 9.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának
Képviselő- testülete
KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2017. (VI…..)
önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)
és b) pontjábankapott felhatalmazás alapján, aMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény13. § (2)bekezdésében meghatározott feladatkörébeneljárva a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya Kéthely község közigazgatási területén,a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésére terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
hivatalos helyisége (díszterem), Kéthely, Ady Endre utca1.
b) hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
munkarend.
c) külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli szertartásra engedélyezett helyszín.
d) többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai2.§
(1) Hivatali munkaidőn kívül – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
(a továbbiakban: Atv.) 27. § (2) bekezdésébenmeghatározott munkaszüneti napok kivételével a házasságkötés lebonyolítására engedélyezett idő:
a) péntek: 14:00 és 17:00 óra,
b) szombat: 10:00 és 17:00 óra között.
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéslétesítése csak az Atv. 18. § (3) bekezdésében
foglalt feltételek teljesítése esetén engedélyezhető.

(3) A többletszolgáltatások engedélyezésére irányuló kérelmet aházasságkötés

bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani – az anyakönyvvezető útján – a Hivatal
jegyzőjéhez, azelektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon.
Anyakönyvi események díja
3.§
(1) A többletszolgáltatásért az érintetteknek az 1. mellékletben meghatározott összegű díjat kell
megfizetniük.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek
teljesülésén túl, igazolják az 1. mellékletben meghatározott díj befizetését.
(3) Amennyiben a házasulandókegyik tagja kéthelyi állandó lakóhellyel rendelkezik, úgy a (2)
bekezdésben meghatározott díjból 100 %-os díjkedvezményben részesülnek.
(4) A többletszolgáltatások díját a házasságkötés megrendezése előtt legalább 15 nappal,
a Hivatal költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.
(5) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt
legalább 30 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni vagy fizetni a
befizető részére.
(6) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:
a)a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben lebonyolított házasságkötés,
b)a rendkívüli körülmény, felek bármelyikének mozgáskorlátozottsága, közeli halállal
fenyegető egészségi állapota esetében a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés.
Anyakönyvvezető részére fizetendő díj
4.§
(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása
szerinta közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
esetenként e rendelet 2. mellékletének 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként e
rendelet 2. mellékletének 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.
(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezetőt az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott díj együttesen illeti meg.
Záró rendelkezések
5.§
(1) Ez arendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletben foglaltakat a már bejelentett eseményekre is alkalmazni kell.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Atv. rendelkezéseiaz irányadóak.
(4)Erendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 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 rendelete.

Kéthely, 2017. június …

Molnár Balázs
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június ….

Nagy Gáborné
jegyző

Nagy Gáborné polgármester

1. mellékleta ../2017. (VI….) önkormányzati rendelethez

A többletszolgáltatásért fizetendő díjak

1. Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben tartott házasságkötés díja:
pénteken: 6.000,- Ft
szombaton: 8.500,- Ft
2. Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés díja:
pénteken: 8.000,- Ft
szombaton: 10.000,- Ft

2. mellékleta ../2017. (VI….) önkormányzati rendelethez
Az anyakönyvvezető díjazása (eseményenként).
1. Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben tartott házasságkötés díja:
pénteken: nettó 5.000,- Ft
szombaton: nettó 6.000,- Ft
2. Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötésdíja:
pénteken: nettó 5.000,- Ft
szombaton: nettó 6.000,- Ft

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel/Fax: 85/339-210
5. számú előterjesztés

Ügyiratszám: 1223/1/2017.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére,
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
szóló önkormányzati rendelet
Általánosindokolása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Somogy megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség 2017. évi munkaterve alapján felülvizsgálta
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 rendeletét.
A Kormányhivatal megállapította a képviselő-testület rendelete jogszabálysértő, illetve az Atv-ben
kapott felhatalmazáson túl terjeszkedik. A jogszabálysértés megszűntetése az önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésével és új önkormányzati rendelet megalkotásával orvosolható.
Az Atv. 96. §-a felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak arra, 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 rendelettervezet szabályozza a hivatalimunkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
engedélyezésének feltételeit, illetve a fizetendő díjak mértékét.
A házasságkötés engedélyezés során az Atv. vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
A rendelet 1. melléklete tartalmazza a házasságkötés során a többletszolgáltatásokért fizetendő
díjaktételeit, valamint a hivatali munkaidőn és/vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötések
esetében a rendelet 2. melléklete határozza meg az anyakönyvvezető részére fizetendő díj összegét.
A rendeletet 2017. július 1. napján javaslom hatályba léptetni azzal, hogy a már bejelentett
eseményekre is alkalmazni kell.

Kéthely, 2017. június 1.

Nagy Gáborné
jegyző

