Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. § a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: Ócsai Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme,
b) hivatali munkaidő: Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkaidő,
c) ügyfélfogadási idő: Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott ügyfélfogadási idő.
2.§
A rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén történő házasságkötésre (a továbbiakban: anyakönyvi esemény).
3.§
(1) Anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet
lebonyolítani, kivéve, ha a házasulandó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota
az ügyfélfogadási időn belüli házasságkötést indokolja.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a
már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő
hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
4.§
A 3. §-ban szereplő szabályoktól az 5. § (5) bekezdésében foglalt esetben lehet csak eltérni.
5.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
esetén – az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény kivételével – a rendelet 1. melléklet
I. és II. pontjában meghatározott térítési díjakat kell megfizetni.
(2) Az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény fennállása esetén, a hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi eseményért a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény térítési díját kell
megfizetni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt térítési díjat az anyakönyvi esemény kérelmezője a megrendelés
napján kapott csekken köteles befizetni az Ócsai Polgármesteri Hivatal számlaszámára úgy,
hogy az összeg legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző napon a számlára megérkezzen.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.
(5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha
valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös
erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.
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6.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani.
(2) Az anyakönyvi esemény kérelmezője az (1) bekezdésben foglalt kérelem benyújtásával
egyidejűleg kiválasztja, hogy a (3) bekezdésben foglalt alapszolgáltatáson felül milyen egyéb
szolgáltatást kíván igénybe venni a rendelet 1. melléklet II. pontjában felsorolt szolgáltatások
közül.
(3) A rendelet 1. melléklet I. pontja szerinti alapszolgáltatás magában foglalja a következőket:
a) az anyakönyvi esemény céljára megfelelően berendezett terem,
b) folyosó szőnyegezése,
c) házassági emléklap,
d) anyakönyvvezető ünnepi beszéde,
e) zenei közreműködés és a zenei jogdíj.
(4) Az anyakönyvi esemény kérelmezője, mint megrendelő a rendelet 2. melléklet szerinti
szolgáltatási szerződést köt a Hivatallal, mint szolgáltatóval.
7. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül és a Hivatal helyiségében történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 10.000
Ft díjazás illeti meg, amelyet e rendelet 1. melléklet I.1. pontjában foglalt anyakönyvi esemény
alapszolgáltatásának díja magában foglal.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg, amelyet e
rendelet 1. melléklet I.1. pontjában foglalt anyakönyvi esemény alapszolgáltatásának díja
magában foglal.
8.§
(1) E rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban csak a 2017.
január 1. napját követően megtartásra kerülő anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.
(2) 2017. január 1. napjával hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok egyes szabályairól és szolgáltatási díjairól
szóló 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelete.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

Kihirdetve 2016. október 28.
dr. Molnár Csaba
jegyző
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1. melléklet a 19/2016.(X.28.) önkormányzati rendelethez
Az anyakönyvi esemény eljárásának szolgáltatási díjai
(A térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)
I. Az anyakönyvi esemény alapszolgáltatásának díja:
1.
2.

helyiségen kívüli történő anyakönyvi esemény:
helyiségben történő anyakönyvi esemény:

Hivatali
20.000 Ft
Hivatali
15.000 Ft

II. Az anyakönyvi esemény alapszolgáltatásán felül nyújtott szolgáltatások díjai:
Gyertya beszerzése, biztosítása:
Pezsgő beszerzése (max. 10 fő részére):
Megrendelő által biztosított pezsgő esetén:
Asztaldísz:
Díszoklevél:

1.500 Ft
2.000 Ft
1.000 Ft
3.000 Ft
1.500 Ft

Az I.-II. ponttól eltérő igények esetén a felmerülő többletköltséget a megrendelő köteles
megtéríteni.
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2. melléklet a 19/2016.(X.28.) önkormányzati rendelethez
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Név: ..................................................................
Lakcím: ...............................................................
Tel.: ..................................................................

Név: ......................................................................
Lakcím: ..................................................................
Tel.: ........................................................................

mint megrendelők (a továbbiakban: Megrendelők)
másrészről
Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., adószám: 15391188-2-13,
képviseletében: dr. Molnár Csaba jegyző) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Megrendelők a 20__. év ________________ hó ________nap ________ órakor tartandó
házasságkötésükre/bejegyzett élettársi kapcsolat ünnepélyes regisztrációjukra a következő
szolgáltatásokat kívánják a Szolgáltatótól igénybe venni:
Ajánlat
Ft (bruttó)
Megrendelés
Fizetendő
bruttó összeg
Anyakönyvvezetői
szolgáltatás díja (hivatali
munkaidőn kívül) hivatali
helyiségben tartandó
anyakönyvi esemény
esetében
Anyakönyvvezetői
szolgáltatás díja hivatali
helyiségen kívül tartandó
anyakönyvi esemény
esetében
Díszgyertyagyújtás
(gyertya beszerzése,
biztosítása)
Asztali virágdísz /db
(igény szerint
meghatározott összeg)
Pezsgőbontás /10 fő
részére/
Megrendelő által
biztosított pezsgő esetén,
kellékek használata,
biztosítása
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Díszoklevél /1 db/
ÖSSZESEN:
Ócsa, 20………………..

Megrendelő

Megrendelő

Szolgáltató
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján a települési önkormányzat képviselőtestülete 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. §-hoz
Az önkormányzati rendelet értelmezi a hivatali helyiség, a hivatali munkaidő, valamint az
ügyfélfogadási idő fogalmát.
A 2. §-hoz
A rendelet területi és tárgyi hatályát határozza meg.
A 3-4. §-hoz
A házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó esemény (a
továbbiakban: anyakönyvi esemény) megtartásának időbeli lehetőségeit tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzati rendelet mellékletében határozza meg a hivatali munkaidőn és hivatali
helyiségen kívüli házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjak
mértékét és annak megfizetésének módját.
Az önkormányzati rendelet értelmében csökkentett mértékű díjat kell fizetni az olyan
személyeknek, akiknek egészségi állapotuk, vagy koruk miatt nagy megterhelést jelentene az
önkormányzat hivatali helyiségében megjelenni, és emiatt a házasságkötésre lakásban vagy
szociális intézményben kerül sor.
A 6. §-hoz
Az önkormányzati rendelet meghatározza a kérelem benyújtásának módját, az igénybe vehető
alapszolgáltatás tartalmi elemeit. Az anyakönyvi esemény kérelmezője a 2. melléklet szerinti
szolgáltatási szerződést köt a Hivatallal az esemény lebonyolítására.
A 7. §-hoz
Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról rendelkezik.
A 8. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba, viszont a rendelkezéseit csak a
2017. január 1. napját követően tartandó anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. Ócsa Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok
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egyes szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet 2017.
január 1. napján hatályát veszti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötések és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjak rendeletben meghatározott mértéke jelentős
társadalmi hatással nem bír.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Nincs
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem jellemző.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglaltak 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.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
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