
     
K i v o n a t 

 
 
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2016. november 
29.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testület 
Gazdasági Bizottságának 

191/2016.(XI.29.) határozata 
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és 

az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-tervezetről 
 
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága a hivatali helyiségen, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet a kiadott tartalommal javasolja elfogadni. 
 
A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: Következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős: bizottság elnöke, jegyző 
 
A kiadmány hiteles: 
Pázmánd, 2016. november 30. 
 
 
  P.H. 
 
 
Járfás Andrea 
jegyző 
 
 
 
 



 
TERVEZET 

 
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2016. (......) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő 

díjak mértékéről 
 
Pázmánd Község Önkormányzat képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás  
ellentételezéseként  fizetendő díj mértékéről  a következőket  rendeli  el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet hatálya Pázmánd község közigazgatási területén történő házasságkötésekre terjed 
ki. 

 
2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. hivatali helyiség: Pázmánd Község Önkormányzata által biztosított kijelölt helyiség (2476 
Pázmánd, Fő utca 80. alatti tanácsterem) 
2. hivatali munkaidő:  Hétfő   7.30-18 óra, 
    Kedd  7.30-15.30 óra, 
    Szerda  7.30-15.30 óra 
    Csütörtök 7.30-15.30 óra 
    Péntek  7.30-13 óra 

2. Az engedélyezés szabályai 
 
3. § (1) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezését az anyakönyvi 

eseményre történő bejelentkezéskor az elektronikus anyakönyvi rendszerből generált irattal kell 
kérelmezni. 

(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt. 
(3) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. I. törvény 27.§ (2) 

bekezdése alapján lehet.  
(4) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelembe kell 

venni a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását 
a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. 

(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedé1yezhető, ha az 

anyakönyvvezető   a  helyszínen  meggyőződött  arról,  hogy  a  helyszínen  az  

anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az 

anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított.  
 

3. Díjfizetési kötelezettség 
 

4. § (1) Az önkormányzat a hivatali munkaidőn belül a hivatali helyiségben történő anyakönyvi 
esemény lebonyolítását térítésmentesen biztosítja. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi 
eseményért a szolgáltatási díjfizetési kötelezettség banki átutalással vagy a B3 Takaréknál 
vezetett 57800019-10057278 számú számlaszámra történő befizetésével teljesíthető. 

(3) A szolgáltatási díjnak a befizetését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró 
anyakönyvvezető felé igazolni. A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi esemény 
létesítését megelőzően legalább egy héttel kell teljesíteni. 

(4) Amennyiben az anyakönyvi esemény az önkormányzat hibájából meghiúsul a kérelmező részére a 
befizetett szolgáltatási díjat vissza kell fizetni. 



(5) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az 
egészségügyi és szociális intézményben vagy az érintettek valamelyikének lakásán, hivatali 
munkaidőn belül lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes. 

 
4. Díjak mértéke 

 
5. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményért eseményenként 35.000.- Ft szolgáltatási 

díjat kell fizetni. 
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért eseményenként 35.000.-Ft szolgáltatási díjat 

kell fizetni. 
(3) A munkaidőn kívüli hivatali helységen kívül tartott anyakönyvi esemény díja megegyezik a (2) 

bekezdésben foglalt díjjal. 
(4) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményben történő 

közreműködéséért választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidő, vagy eseményenként nettó15.000.- Ft díjazás illeti meg. 

 
5. Záró rendelkezések 

 
6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017.01.01. napjától 

bejelentett, e rendelet szerinti anyakönyvi események létesítése iránti eljárásokban kell 
alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 12/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete.  
 
 
Pázmánd, 2016. november 28. 
 
 
 
Dr Virányiné dr Reichenbach Mónika                           Járfás Andrea 
           polgármester            jegyző  
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Pázmánd, 2016. ................... 
  
        Járfás Andrea 
             jegyző 
 
 
 
 
 

Általános indokolás 
 

 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-
testülete rendeletalkotási felhatalmazást kapott a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjainak és szabályainak 
meghatározására.  
 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1.-2 §-hoz 
A rendelet általános rendelkezéseket tartalmaz; hatály, hivatali helyiség, munkaidő. 
 



A 3. §-hoz 
A rendelet ezen szakasza az engedélyezés szabályait részletezi 5 bekezdésben. Tartalmazza a 
kérelem, a lebonyolítás, engedélyezés szabályait. 
 

A 4. §-hoz 
A rendelet rendelkezik a díjfizetési kötelezettség szabályairól. 
 

A 5. §-hoz 
A rendelet az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak mértékéről rendelkezik. 
 

A 6. §-hoz 
A rendelet a hatályról rendelkezik az alábbiak szerint: a kihirdetését követő napon lép hatályba, de 
rendelkezéseit a 2017.01.01. napjától bejelentett anyakönyvi események eljárásaiban kell 
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az e tárgyban 2012-ben megalkotott önkormányzati 
rendelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint 
 
 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő 

díjak mértékéről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 

elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  
 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

  



aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

 A házasulókra nehezedő anyagi többlet anyagi 
teherként várható, de összege nem mutat 
számottevő nagyságot. Gazdasági, költségvetési 
hatása a költségvetésre nézve nem jelentős a 
magasabb díjtételek okán. 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

nincs 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, 

 az adminisztratív terhek nem növekednek. 
 

  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható  
következményeit 

 jogsértő állapot 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket 

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak, pótlólagos erőforrásokat nem követel meg. 
 

 
 
 
 

 


