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Általános i n d o k o l á s

A hivatali helyiségen, hivatali munkaid n kívül házasságkötés esetén fizetend  és a
házasságkötéseknél közrem köd  anyakönyvvezet t megillet  díjakról szóló önkormányzati

rendelet-tervezethez

Az anyakönyvekr l, a házasságkötési eljárásról és a névviselésr l szóló 1982. évi 17. törvényerej  rendelet
(At.) 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján fenti tárgykörben rendeletet kell alkotnia a
képvisel -testületnek, mint önkormányzati rendelet alkotására jogosított jogalkotónak, melynél
figyelemmel kell lennie az At.  25. § (1) bekezdésére, amely kimondja, hogy a házasságkötés nyilvános és
méltóságteljes, melyt l eltérni a (2) bekezdés értelmében akkor lehet, ha a házasulók ezt kérik, vagy ha a házasuló
állapota közeli halállal fenyeget.
Az anyakönyvekr l, a házasságkötési eljárásról és a névviselésr l szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 43. §
(1) bekezdése és a 44/G. § (2) bekezdése szerint a házasságkötésnél közrem köd  anyakönyvvezet  a Magyar
Köztársaság címerével ellátott nemzeti szín  vállszalagot és ünnepélyes öltözetet visel.
A fentieket alapul-véve az anyakönyvvezet  jogszabályban el írt kötelezettsége a házasságkötésnél
való közrem ködése során a házasságkötési szertartás méltóságteljes, ünnepélyes jellegének
biztosítása, melynél elengedhetetlen az anyakönyvvezet  alkalomhoz ill  öltözetben (szükséges
kiegészít kkel) való megjelenése.
Az At.-t a 2011. január 1. napjával hatályba léptetett 2010. évi CXLVIII. törvény  27. § (1) és (3) bekezdése
megváltoztatta, melynek következtében módosult a házasságkötés szabályozása és  a  fent  írtak  szerint
önkormányzati rendelet alkotására mond ki kötelezettséget.
Az At. 15/A. § (6) bekezdése értelmében: a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá
munkaid n kívül történ  házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni. A díjak
összegének megállapítása alapja az adott éven belül el forduló házasságkötések gyakorisága és az anyakönyvvezet
díjazása szükségszer sége, célja a szertartással összefügg  felmerül  költségek házasuló felek általi pénzbeli kiváltása,
ezáltal az önkormányzat éves költségvetése dologi kiadásai összegének csökkentése, továbbá a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (4) bekezdésében írtaknak való megfelelés, miszerint az adott jogszabály
megalkotására felhatalmazott a  jogszabályt köteles megalkotni. A jogszabályszerkesztésr l szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendelet 54. § (1) bekezdése értelmében: ha nem eredeti (származékos) hatáskörben, tehát
felhatalmazásra alkot rendeletet az önkormányzat képvisel -testülete, úgy a rendelet bevezet  részének
minden olyan jogforrást fel kell tüntetnie, amely annak megalkotására felhatalmazást ad, továbbá az 55. §
(5) bekezdése szerint eljárva, a rendelet bevezet  részének tartalmaznia kell minden az önkormányzat
feladatkörébe tartozó, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése megfelel  pontját, a helyi önkormányzatokról
szóló törvény és más irányadó jogszabályok  feladatkört megállapító rendelkezését. Erre tekintettel készült
el a rendelet bevezet  része.
A fentiekre tekintettel térítésköteles a többletszolgáltatáson alapuló, az önkormányzat hivatali
helyiségén kívüli helyszínen, hivatali munkaid n kívül az anyakönyvvezet  közrem ködésével
megtartott házasságkötési szertartás, melynek díjtétele a kereslet-kínálathoz igazodó költségarányos
ellenszolgáltatáson alapul. Nem lehet figyelmen kívül hagyni olyan élethelyzeteket, amikor a díjfizetés alól
mentesség adható,  ilyen amikor valamelyik házasuló fél állapota közeli halállal fenyeget, ezért az anyakönyvvezet
hivatali helyiségen és hivatali munkaidején kívüli szertartásnál való közrem ködéséért való díjfizetés alól
mindkét házasuló fél díjmentességben részesül.  A házasuló felek szempontjait is figyelembe véve,   szintén
méltánylást érdeml  tényállás, ha az el re bejelentett anyakönyvi esemény, a házasságkötés a házasulók akaratából
elmarad és ha az elmaradt házasságkötésre kit zött id pont el tt legalább 5 nappal az illetékes anyakönyvvezet nél írásban
jelzik a házasuló felek  a házassági szándékukra tett bejelentésüknek visszavonását, úgy a többletszolgáltatásért általuk a
hivatal pénztárába befizetett közrem köd i díj teljes összegét  15 napon belül számukra vissza kell fizetni.
Az At. 15/A. § (7) bekezdése kimondja, hogy a hivatali munkaid n kívül történ  házasságkötésben közrem köd
anyakönyvvezet t választása szerint  a köztisztvisel k jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadid  egésze vagy egy
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része helyett  önkormányzati rendelet szerinti díjazás illeti meg. A rendelet-tervezetben a házasságkötésnél
közrem köd  anyakönyvvezet  díjazása önkormányzati költségvetési tétel, akár szabadid  pénzbeli
megváltását, akár a formaruha juttatását érinti, ezért annak a házasuló felek általi legalább részbeni
megtérítése indokolt.
Továbbra is térítésmentes szolgáltatás az önkormányzat hivatali helyiségében, hivatali munkaid  alatt, (az
anyakönyvvezet  számára a munkáltatói jogkört gyakorló jegyz  által elrendelt rendkívüli munkavégzés keretében) pénteken
14 órától 17 óra közötti és szombati napokon de. 9 órától du. 18 óráig tartó házasságkötési szertartás.
A Faluházban, vagy a Tornateremben (amely hivatali helyiségen kívüli házasságkötés megtartására
kijelölt helyszín) pénteken du. 14 óra és 17 óra közötti id pontja és szombaton de. 9 órától 18 óráig
tartott házasságkötésben az anyakönyvvezet  közrem ködése többletszolgáltatásnak min sül,
ezért az térítésköteles, amelynek díjtétele a többletszolgáltatással összefügg  költségek
ellentételezésére hivatott.
Hivatali helyiségnek min sül a Polgármesteri Hivatalban kialakított díszterem, ahol az anyakönyvi események
- egy- két esetet leszámítva- bonyolítását látja el a közrem köd  anyakönyvvezet , ahol munkanapokon és
az anyakönyvvezet  hivatali munkaidején túli (e rendeletben meghatározott id pontban) tartott
szertartáson való közrem ködése díjmentes. Ennek rendeletben való rögzítése szükségtelen, hiszen amit
nem tartalmaz a rendelet annak nem kell eleget tenni, ill. a rendeletben foglaltakat kell maradéktalanul
betartani, arról nem is szólva, hogy származékos jogalkotásnál csak a felhatalmazás keretein belül maradva lehet
a jogalkotónak rendelkezéseket hozni, azon túlterjeszkedni jogsért , melyr l az Alkotmánybíróság több határozata is
tartalmaz kitételeket.
A rendelet-tervezetben hivatali munkaid ként írt id pontot a Képvisel -testület által 25/2009. (V. 29. Ökt
határozattal jóváhagyott, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata határozza meg,
ugyanezen határozattal jóváhagyott Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rögzíti az
anyakönyvvezet számára mint a házasságkötések közrem köd jének méltó megjelenését biztosító formaruha
juttatására való jogát (melynek összege évente a köztisztvisel  illetményalap 200 %-a erejéig  terjed) és a
rendkívüli munkavégzés elrendelése szabályait, mely a házasságkötéseknél közrem köd  anyakönyvvezet re is
kiterjesztett kötelezettséget foglalja magában, a köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
40. §-ában írtakhoz igazodva.
A rendelet-tervezet hatályba léptetésének id pontjaként 2011. október 1. napja azért megfelel  id pont, mert a
rendelet tartalmai változtatásokat nem, csak formainak számító módosításokat jelenít meg.
A rendelet-tervezet függelékeként csatolt megrendelés formanyomtatvány mind a házasuló felek mind az
anyakönyvvezet  számára megkönnyíti az eljárást és a rendeletben foglaltak maradéktalan betartását és a
jogos érdekek érvényesítését, ugyanakkor szabadon változtatható, az igényekhez igazítható, mivel az nem a
rendelet része.

Részletes  i n d o k o l á s

a Bevezet -részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az
önkormányzati rendelet megalkotására az anyakönyvekr l, a házassági eljárásról és a névviselésr l szóló 1982.
évi 17. törvényerej  rendelet  42/A. § (4) bekezdésében, másrészt a jogalkotás módjáról ad információt, a
felhatalmazáson túl a szaktörvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §
(1) bekezdésén írtakat alkalmazva, a származékos jogalkotói jogkör feltüntetését, az önkormányzat feladatát
meghatározó feladatköröket (az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontja, az anyakönyvekr l, a házassági
eljárásról és a névviselésr l szóló 1982. évi 17. törvényerej  rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint,  az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében és az 58. § (1) bekezdésében írtakat
betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni
jogosított Bizottságok véleményének kikérését foglalja magába.

1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet alkalmazására jogosított, illetve kötelezettek körét határozza meg a rendelet
hatályának szabályozásával.



2. §-hoz

E szakaszban a rendelet könnyebb alkalmazhatósága érdekében határozza meg a jogalkotó azon
értelmezések körét, amelynek ismerete nélkül a rendelet végrehajtásában érintettek nem tudnának jogszer en
élni jogaikkal, illetve teljesíteni a reájuk háruló kötelezettségüket. Ennek szellemében szabályozza az
anyakönyvvezet  hivatali idején kívüli id beosztását, napra, órára lebontva, a szertartás fogalmát, annak helyszíneit
(bels terek megjelölésével), a többletszolgáltatás alatt értend  és az ellenszolgáltatásként megjelölt (a rendelet
függelékében feltüntetett eszközök) igénybevételének módját.

3. §-hoz

Eljárási szabályokat rögzíti a tárgyi rendeletben érintett házasuló felekre és a házasságkötésnél
közrem köd  anyakönyvvezet re nézve, jogok és kötelezettségek teljesítése és érvényesítése érdekében
teend ket szabályozva és meghatározva a többletszolgáltatás igénybevétele esetén fizetend  ellenszolgáltatás díjtétele
összegét, amelyet a szolgáltatás iránti igényhez és a fizet képességhez igazított a jogalkotó.

4. §-hoz

A jogalkotó figyelembe vette a szertartásnál közrem köd  anyakönyvvezet  tevékenysége során méltó
módon való megjelenéséhez szükséges anyagi eszközök önkormányzat éves költségvetése terhére való
biztosítása iránti igény jogosságát, ezért az eljáró anyakönyvvezet  számára külön díjazást határozott meg a
rendszeres bérek közötti elszámolások között, a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában
foglaltak szerinti eljárás rendben.

5. §-hoz

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése
id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy a rendelet tartalmi változatlansága felkészülést nem
igényel az érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben
való közzétételével biztosított volt, a lakosság köréb l érdekl dés nem mutatkozott, ezért a rendelet
hatályba lépére javasolt id pont: 2011. október 1. napja. A rendelet az önkormányzat honlapján és a
közadattárban elérhet , a községi könyvtárban és a hivatalban megtekinthet , a település lakossága a helyi
havonta megjelen  lapba a Csanyi Hírmondóban kap jegyz i tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l.  A
rendelet hatályon kívül helyez rendelkezése a jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához
igazodik akként, hogy tartalmazza a tárgykörben hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül
helyezend  jogszabályra való merev hivatkozást, annak id pontjára való utalás nélkül, a  rendelet   (3)
bekezdésében írt formátumában.

Csanytelek, 2011. szeptember  21.

Kató Pálné
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