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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-ben alkotta meg az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II. 11.) önkormányzati
rendeletét.
A rendelet felülvizsgálatát a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Osztálya kezdeményezte.
Tájékoztatásként a következő anyakönyvi események történtek az elmúlt években:
2015-ben
2016-ban
2017-ben
2018-ban
2019-ben

206 esküvő, 1 bejegyzett élettársi kapcsolat,
196 esküvő, -,
216 esküvő, 1 bejegyzett élettársi kapcsolat,
205 esküvő, -,
278 esküvő, 1 bejegyzett élettársi kapcsolat volt.

2020-ban – az előterjesztés készítésének időpontjáig - 236 esküvőt tartottunk, és nagyon sok
az előjegyzés esküvőre és bejegyzett élettársi kapcsolatra is.
A tavalyi – 2019-es - kormányintézkedés hatására az esküvők száma 45 %-kal megemelkedett
és főleg itt a városházán kerültek megrendezésre.
Az emberek szeretik a városháza dísztermét, és boldogan jönnek ide, így magukénak érzik a
várost is.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja
a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a
szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban számolunk be.
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet hatályba lépését követően az
anyakönyvi események során többletszolgáltatást igénybe vevőkre háruló önkormányzat
részére fizetendő díj emelkedik. A befizetett díj nyújt fedezetet az anyakönyvvezetők
munkaidőn túl végzett munkájának, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló
jogszabályban meghatározott túlmunkavégzésre vonatkozó rendelkezések megvalósulnak. A
rendelet elfogadása az önkormányzat költségvetési bevételeit növelni fogják. Társadalmi
hatása abban mutatható ki, hogy mivel díjemelést határoz meg a rendelet, 2021. január 1-jén
lép hatályba, hogy a felkészülésre kellő idő maradjon.
b) Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása többlet adminisztratív
terheket nem jelent.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály 2015-ben került megalkotásra, 2017-ben módosult, az eltelt
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időszak miatt szükségessé vált a felülvizsgálata. Elmaradásának következménye, hogy a
jelenleg hatályos rendelet marad érvényben.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 32. §a rendelkezik arról, hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.
Ezen rendelkezésnek eleget téve a Polgármesteri Hivatal a www.szekszard.hu honlapon
hirdetményt tesz közzé, melyben tájékoztatja a lakosságot erről a lehetőségről.
Az előterjesztéshez hatásvizsgálati lap és indokolás készült.
Az előterjesztést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság
tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a módosító rendelettervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2020. október 15.

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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Indokolás
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Az önkormányzati rendelet megalkotását – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §ában foglaltaknak megfelelően eljárva – az alábbiak indokolják:
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével alkotta meg rendeletét.
A rendelet-tervezet 1. §-ához: A rendelet alkalmazásában az alapszolgáltatás fogalmát
szűkítette, azzal, hogy kivette a zenei szolgáltatás biztosításának lehetőségét, mivel ezután
jogdíjat kell fizetnie az önkormányzatnak. A hivatali helyiség fogalmát is pontosítani kellett,
rögzítésre került, hogy akadálymentesített.
A rendelet-tervezet 2. §-ához: Módosította a Városházán a hivatali munkaidőben tartható
anyakönyvi események időpontját. Kiegészítette a hatályos rendleletet egy új bekezdéssel,
melyben rögzítésre került, hogy mely napokon nem tarható anyakönyvi esemény.
Pontosította, hogy városi nagyrendezvények idején külső helyszínen tartható anyakönyvi
esemény.
A rendelet-tervezet 3. §-ához: Pontosította, hogy anyakönyvi eseményt hivatali helyiségen
kívül mikor lehet tartani. Küldő helyszínen az esküvők között 90 percről 60 percre csökkentette
a különbséget. Gyakorlathoz igazította, hogy a külső helyszínen az anyakönyvi esemény
lebonyolításához milyen feltételekkel kell rendelkeznie. Kiegészítette a rendeletet azokkal a
helyszínekkel, ahol engedélyezhető és ahol nem engedélyezhető külső helyszínen anyakönyvi
esemény.
A rendelet-tervezet 4. §-ához: A rendelet díjfizetés szabályait meghatározó részének
pontosítására tesz javaslatot. Új rendelkezést fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy 70%
kedvezmény illeti meg a díjfizetés alól, azokat a párokat, akiknek az egyik tagja szekszárdi
lakóhellyel rendelkezik. Szigorítja a visszafizetés lehetőségét, azzal, hogy legalább 2 nappal
előtte le kell mondani az esküvőt, hogy a díj visszatérítésre kerüljön, ezt indokolja, hogy az
anyakönyvvezetőknek, illetve a feltételeknek feleslegesen ne kelljen rendelkezésre állnia.
A rendelet-tervezet 5. §-ához: Az anyakönyvvezetők díjazásának módosítására tesz javaslatot.
Kiegészíti a rendeletet az anyakönyvi esemény során többletszolgáltatást igénylők esetében a
technikai személyzet díjazásával.
A rendelet-tervezet 6. §-ához. A rendelet 1. mellékletének módosítását tartalmazza.
A rendelet-tervezet 7. §-ához A rendelet 2. mellékletének módosítását tartalmazza.
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A rendelet-tervezet 8. §-ához: a Hatályba lépést tartalmazza.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
……/2020. (…..) önkormányzat rendelete az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § (1) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(2. § E rendelet alkalmazásában:)
„b) alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a jogszabályban rögzített eljárása és szövege.”
(2) Az R. 2. § d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. § E rendelet alkalmazásában:
d) hivatali helyiség))
„da) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szekszárd, Béla
király tér 8. (a továbbiakban: Városháza) akadálymentesített házasságkötőterme és a díszterme.”
(3) Az R. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. § E rendelet alkalmazásában:)
„e) többletszolgáltatás: A hivatali helyiségen kívül, illetve a hivatali munkaidőn kívül
engedélyezett anyakönyvi esemény létesítése során az anyakönyvvezető közreműködése, és
igény szerint a 2. mellékletben felsorolt szolgáltatások biztosítása.”
2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán hivatali munkaidőben pénteken 9.00 és
12.00 óra között lehet.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
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„(1a) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi esemény hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön nem
tartható csak jegyzői engedéllyel.”
(3) Az R. 3. § (2) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán - a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül pénteken 14.00 és
18.00 óra, szombaton 9.00 és 18.00 óra között lehet.
(3) Nem tartható házasságkötés városi nagyrendezvények idején a Városházán Szent László
Nap, a Város Napja, a Szüreti Napok és a Pünkösdi Fesztivál időtartama alatt. Ezeken a napokon
csak külső helyszínen tartható anyakönyvi esemény.”
3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Anyakönyvi eseményt - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap
kivételével - hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 14.00-18.30 óra között,
szombaton 9.00-19.00 óra között lehet. A jegyző indokolt esetben, így különösen akkor, ha
betegség, külföldi utazás, hitelfelvétel, indokolja, ettől eltérő időpontra is adhat engedélyt.”
(2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hivatali helyiségen kívül egy napon legfeljebb három szertartás tartható úgy, hogy a két
szertartás kezdő időpontja között legalább 60 perc különbség legyen.”
(3) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által
megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására, ha a
jogszabályban előírt feltételek biztosítottak, ha a személyes adatok védelme biztosított,
továbbá az e rendeletben meghatározott díjat megfizetik.”
(4) Az R. 4. §-a a következő (7a)-(7d) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Engedélyezhető vendéglátó üzletben, vagy annak területén házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése, ha az rendelkezik olyan, a jogszabályi feltételeknek megfelelő
színvonalú, elkülönült, zárt helyiséggel, vagy arra alkalmas külső terasszal, ahol az anyakönyvi
esemény alatt nem zajlik a vendégek kiszolgálása.
(7b) Engedélyezhető pincészetben, szállodában és kulturális intézményben házasságkötés és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése – amennyiben az rendelkezik a jogszabályi
feltételeknek megfelelő színvonalú különteremmel (konferenciateremmel), megfelelő
szabadtéri helyszínnel.
.
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(7c) Nem engedélyezhető családi házban, annak udvarában, kertjében, egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek tulajdonában vagy használatában álló helyiségekben,
ingatlanokon házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.
(7d) Nem engedélyezhető anyakönyvi esemény létesítése közterületen.”
4. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén
a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére díjat kell fizetni. A fizetendő
díj mértékét a rendelet 1. melléklete állapítja meg. Az önkormányzat által biztosított
többletszolgáltatásokat a 2. melléklet állapítja meg.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatási díj 70 %-át kell megfizetni hivatali
helyiségben tartott anyakönyvi eseményeknél, ha bejelentkezéskor a felek egyike Szekszárd
városban lakóhellyel rendelkezik.”
(3) Az R. 5. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A (2) bekezdés szerinti díjat a jegyző határozatának kézhezvételétől számított 15 napon
belül kell befizetni Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az OTP Bank Nyrtnél vezetett, 11746005-15733562-00000000 számú számlájára és a befizetés tényét az
anyakönyvvezető felé igazolni kell.
(4) Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a jegyző kérelemre amennyiben az anyakönyvi esemény a kérelmező önhibáján kívüli okból hiúsult meg, és ezt
legalább 2 nappal előbb bejelenti - visszatéríti.”
(4) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének tagjai, valamint a
Polgármesteri Hivatalának dolgozói és annak gyermekei részére – a hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi események kivételével – az anyakönyvi esemény - alap- és többletszolgáltatás
igénybevétele esetén is - térítésmentes.”
5. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő
közreműködés esetén, többletszolgáltatás ellentételezéseként, - ha a közszolgálati

8

tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását
nem kérte – az anyakönyvi eseményenként az alábbi díj illeti meg:
a) hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény esetén
bővített alapszolgáltatás esetén:
bruttó 5.000,- Ft, (1. melléklet 2. pont)
többletszolgáltatás esetén:
bruttó 13.000,- Ft (1. melléklet 3. pont)
b) hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény esetén:
ba) a 2 § d) pontjától eltérő helyszínen tartott esemény esetén bruttó 25.000,-Ft (1.
melléklet 4. pont)
bb) Művészetek Házában tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 10.000,- Ft (1.
melléklet 5. pont)
díjazás illeti meg.
(2) Az R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A többletszolgáltatás biztosításáért a technikai személyzetet esküvőnként bruttó
3.000 Ft illeti meg az 1. melléklet 3., 4. pontoknál tartott esküvőknél.”
6. § Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. § Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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1. mellékelt a ……/2020. (…..) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat részére fizetendő díjak
Esemény helye
Esemény díja
Pénteken 9-12.00 óra között az arra térítésmentes
kijelölt
hivatali
helyiségben
(munkaidőben)
Pénteken 14-18 óra között az arra 10.000 Ft + ÁFA
kijelölt hivatali helyiség

1.

2.

3.

Szombaton 9-18 óra között az arra 35.000 Ft + ÁFA
kijelölt hivatali helyiség

4.

Pénteken 14-18.30 óra, szombaton
9-19.00 óra között külső helyszínen

5.

Pénteken 14-18.30 óra, szombaton 20.000 Ft +
9-19.00 óra Művészetek Háza
ÁFA

6.

Pénteken 14-18 óra, szombaton
térítésmentes
9-18.00 óra között az arra kijelölt
hivatali helyiség
Pénteken 14-18.30 óra, szombaton térítésmentes
9-19.00 óra között külső helyszínen

7.
„
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60.000 Ft + ÁFA

Tartalma
csak alapszolgáltatás
2 tanús esküvő
alapszolgáltatás
gyűrűhúzás,
gyűrűpárna
szülőköszöntő,
alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás
igény szerint
alapszolgáltatás
és
többletszolgáltatás
igény szerint
alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás
igény szerint
5. § (5) bekezdés
alapján
5. § (6) bekezdése
alapján

2. melléklet a …../2020. (…….) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Többletszolgálatatás tartalma a hivatali helyiségben munkaidőn túl:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

anyakönyvvezető ünnepi szertartása
anyakönyvvezető szülőköszöntő ünnepi beszéde
gyűrűs párna, gyűrűhúzás
sziromszóró kiskosár, szirmok
emléklap
gyertya és gyertyagyújtás ceremóniája
egyéb házassági ceremónia (homoköntés, boröntés stb.) biztosítása (a
kellékekről a párok gondoskodnak)
zeneszolgáltatás elektronikus hanghordozóról, hangosítás biztosítása
zenei jogdíj megfizetése
pezsgő felszolgálás (poharak, tárca) 5 főtől max. 9 főig
élővirág asztaldísz
technikai, kiszolgáló személyzet biztosítása
a termek fenntartási költségei
nyáron légkondicionálás”
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Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a
hatályát vesztő részeket.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és díjairól
a módosításokkal egységes szerkezetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés
25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén
történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az e
rendeletben meghatározott többletszolgáltatást igénybe vevőkre, valamint Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező
anyakönyvvezetőkre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) anyakönyvi esemény: házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
b) alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt
az anyakönyvi esemény során a jogszabályban rögzített eljárása és szövege,
valamint gépi zenei szolgáltatás és zenei jogdíj.
c) hivatali munkaidő: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatában (Ügyrend és munkarend) meghatározott munkarend.
d) hivatali helyiség:
da) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szekszárd, Béla
király tér 8. (a továbbiakban: Városháza) akadálymentesített házasságkötőterme és a díszterme.
db) Amennyiben a házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére kijelölt hivatali helyiség műszaki, technikai vagy egyéb okok miatt
nem áll rendelkezésre, abban az esetben megfelelő helyiség biztosításáról a
jegyző gondoskodik.
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e)

1többletszolgáltatás:

A hivatali helyiségen kívül, illetve a hivatali munkaidőn kívül
engedélyezett anyakönyvi esemény létesítése során az anyakönyvvezető
közreműködése, és igény szerint az 1., illetve 2. mellékletben felsorolt
szolgáltatások biztosítása.

3. Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események
engedélyezésének szabályai
3. § (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán hivatali munkaidőben pénteken 9.00
és 12.00 óra, 13.00 és 14.00 óra között lehet. Indokolt esetben, így különösen a pénteki
időpontok foglaltsága miatt kedden, csütörtökön is engedélyezhető anyakönyvi esemény.
(1a) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi esemény hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön nem
tartható csak jegyzői engedéllyel.
(2) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán - a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül pénteken 14.00 és
18.00 óra, szombaton 109.00.00 és 18.00 óra között lehet.
(3) Nem tartható házasságkötés városi nagyrendezvények idején a Városházán Szent László
Nap, a Város Napja, a Szüreti Napok és a Pünkösdi Fesztivál időtartama alatt. Ezeken a napokon
a Városházán, csak külső helyszínen tartható anyakönyvi esemény.
(4)Anyakönyvi eseményre a Városházán 30 percenként kerülhet sor.
(5)A hivatali munkaidőn belül és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény létesítésének
időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás közvetlenül kövesse egymást.
4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
4. § (1) Anyakönyvi eseményt - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap
kivételével - hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 14.00-18.3000 óra között,
szombaton 109.00-19.00 óra között lehet. A jegyző indokolt esetben, így különösen akkor, ha
betegség, külföldi utazás, hitelfelvétel, indokolja, ettől eltérő időpontra is adhat engedélyt.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe
vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
(3) Hivatali helyiségen kívül, külterületen, egy napon legfeljebb három szertartás tartható úgy,
hogy a két szertartás kezdő időpontja között legalább 90 60 perc különbség legyen.
1

Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. október 10-től.
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(4) Az anyakönyvvezetőnél illetékmentes, indokolással ellátott kérelmet kell benyújtani:
a) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény iránt,
b) a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt.
(5) A jegyző engedélyezési eljárása során a határozatot a kérelem benyújtásától számított 8
napon belül hozza meg.
(6) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által
megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a ,
ha a jogszabályban előírt feltételek biztosítására, biztosítottak, ha a személyes adatok
védelme biztosított, továbbá az e rendeletben meghatározott díjat megfizetik.
(7) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, igazolást
kérhet arról, hogy az adott hely tulajdonosa hozzájárul az anyakönyvi esemény ottani
megrendezéséhez, és ennek eredményéről a jegyzőt tájékoztatja. Az engedélyező köteles
meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel az anyakönyvi esemény
hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint jelen rendelet előírásainak.
(7a) Engedélyezhető vendéglátó üzletben, vagy annak területén házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése, ha az rendelkezik olyan, a jogszabályi feltételeknek megfelelő
színvonalú, elkülönült, zárt helyiséggel, vagy arra alkalmas külső terasszal, ahol az anyakönyvi
esemény alatt nem zajlik a vendégek kiszolgálása.
(7b) Engedélyezhető pincészetben, szállodában és kulturális intézményben házasságkötés és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése – amennyiben az rendelkezik a jogszabályi
feltételeknek megfelelő színvonalú különteremmel (konferenciateremmel), megfelelő
szabadtéri helyszínnel.
.
(7c) Nem engedélyezhető családi házban, annak udvarában, kertjében, egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek tulajdonában vagy használatában álló helyiségekben,
ingatlanokon házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.
(7d) Nem engedélyezhető anyakönyvi esemény létesítése közterületen.
(8) Ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolítása szabadtéri helyszínen
történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia. Az
esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.
(8a) A házasulandó felek a szertartás előtt két órával kötelesek jelezni az anyakönyvvezető felé,
ha az esőhelyszínen kerül lebonyolításra a szertartás.
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(9) Ha a házasulók állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában a bíróság vagy
más hatóság döntése miatt korlátozva van, az anyakönyvi esemény méltó megünneplésének
feltételeit a felek tartózkodási helye szerinti intézmény (kórház, börtön, fogda stb.)
szabályainak figyelembevételével kell biztosítani.
5. Díjfizetés
5. § 2 (1) Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolításához a 2. § d) pontja szerinti hivatali helyiséget.
(1a) 3 Hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény
térítésmentes.
(2)
A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére díjat kell fizetni. A
fizetendő díj mértékét a rendelet 1. melléklete állapítja meg. Az önkormányzat által biztosított
egyéb többletszolgáltatásokatért fizetendő díjak a rendelet a 2. melléklete állapítja meg.
(2a) Az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatási díj 70 %-át kell megfizetni hivatali
helyiségben tartott anyakönyvi eseményeknél, ha bejelentkezéskor a felek egyike Szekszárd
városban lakóhellyel rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés szerinti díjat az anyakönyvi eseményt megelőző a jegyző határozatának
kézhezvételétől számított 15. napig be napon belül kell befizetni Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11746005-15733562-00000000
számú számlájára és a befizetés tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.
(4) 4 Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a jegyző kérelemre amennyiben az anyakönyvi esemény a kérelmező önhibáján kívüli okból hiúsult meg, és ezt
legalább 2 nappal előbb bejelenti - visszatéríti.
(5) 5 Rendkívüli körülmények esetén, így különösen akkor, ha valamelyik fél
büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartott, mozgáskorlátozottsága, igazolt súlyos
betegsége akadályozza őt a hivatali helyiségben való megjelenésben, a hivatali munkaidőben,
hivatali helyiségen kívül engedélyezett anyakönyvi esemény térítésmentes.
(6) 6 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének tagjai, valamint a
Polgármesteri Hivatalának dolgozói és annak gyermekei részére – a hivatali helyiségen kívüli
2

Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. október 10-től.
Beillesztette a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. október 10
4
Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. október 10-től.
5
Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. október 10-től.
6
Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. október 10-től.
3
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anyakönyvi események kivételével – az anyakönyvi eseményért nem kell díjat fizetni. - alap- és
többletszolgáltatás igénybevétele esetén is - térítésmentes.
6. Az anyakönyvvezető díjazása
6. § (1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő
közreműködés esetén, többletszolgáltatás ellentételezéseként, - ha a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását
nem kérte – az anyakönyvi eseményenként az alábbi díj illeti meg:
b) hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 10.000 Ft,
bővített alapszolgáltatás esetén:
bruttó 5.000,- Ft, (1. melléklet 2. pont)
többletszolgáltatás esetén
bruttó 13.000,- Ft (1. melléklet 3. pont)
b) hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény esetén:
ba) belterületen bruttó 10.000,- Ft, bb) külterületen
7

ba) a 2 § d) pontjától eltérő helyszínen tartott esemény esetén bruttó 25.000,-Ft (1.
melléklet 4. pont)
bb) Művészetek Házában tarott anyakönyvi esemény esetén bruttó 10.000,- Ft (1.
melléklet 5. pont)
díjazás illeti meg.
(1a) A többletszolgáltatás biztosításáért a technikai személyzetet esküvőnként bruttó 3.000 Ft
illeti meg az 1. melléklet 3., 4. pontoknál tartott esküvőknél.
(2) 8 Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt évente egy
alkalommal 80.000 Ft ruházati támogatás illeti meg, mely juttatásával, nyilvántartásával,
elszámolásával kapcsolatos részletszabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban
szabályozza.
(3)
Az anyakönyvvezető minden negyed év 5. napjáig a közreműködés tényleges rendje
alapján és a befizetést igazoló okmányok alapján elszámolást készít az anyakönyvi
eseményekről.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7
8

Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. október 10-től.
Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. október 10
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8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell
alkalmazni.
9. § Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló 47/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelet.

Ács Rezső
polgármester

dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2015. február 11.
dr. Göttlinger István aljegyző

Módosította a

32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet

1. melléklet a 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez9
Az önkormányzat részére fizetendő díjak
Ssz.

1.

9

Megnevezés

Díj

Hivatali
térítésment
helyiség (2. § es
d) pont) –
munkaidőben

Szolgáltatás

A
felek
biztosítandó
kellékek

Hivatali helyiség, gépi zene és zenei jogdíj, házassági emléklap,
gyűrűhúzás,
és
az
anyakönyvvezető jogszabályban
rögzített hivatalos szövege és az
eljárásban való közreműködése
(továbbiakban: alapszolgáltatás)

Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2017. október 10-től.
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által

2.

20.000 Ft +
Hivatali
helyiségben (2. ÁFA=
§ d
pont) 25.400 Ft
hivatali
munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény

Hivatali
helyiség,
alapszolgáltatás + igény szerint:
anyakönyvvezető
ünnepi
beszéde,
fogadalomtétel,
gyűrűpárna, emléklap, élővirág
asztaldísz,
szülőköszöntés,
virágok
és
egyéb
ajándékok átadása a
hozzátartozónak,
gyertyagyújtás,
homoköntés,
pezsgős
köszöntés és pezsgő
felszolgálás

szülőköszöntéshez
virág,
egyéb
ajándék, pezsgő,
homoköntéshez
kellékek

3.

Hivatali
30.000 Ft +
helyiségen
kívül
és ÁFA=38.100
Ft
hivatali
munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény
külterületen

alapszolgáltatás + igény szerint:
anyakönyvvezető
ünnepi
beszéde,
fogadalomtétel,
gyűrűpárna, emléklap, élővirág
asztaldísz,
szülőköszöntés,
virágok és egyéb ajándékok
átadása a hozzátartozónak,
gyertyagyújtás, homoköntés

Külső helyszínen
minden kelléket a
feleknek
kell
biztosítaniuk.

4.

Hivatali
15.000 Ft +
helyiségen
ÁFA=19.050
kívül
és Ft
hivatali
munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény
belterületen

Alapszolgátás + igény szerint:
anyakönyvvezető
ünnepi
beszéde,
szülőköszöntés,
fogadalom,
gyűrűpárna,
emléklap, virágok és egyéb
ajándékok átadása a
hozzátartozónak, gyertyagyújtás,
homoköntés

Külső helyszínen
minden kelléket a
feleknek
kell
biztosítaniuk.

1.

2.

3.

Esemény helye
Esemény díja
Pénteken 9-12.00 óra között az arra térítésmentes
kijelölt házasságkötő teremben
(munkaidőben)
Pénteken 14-18 óra között az arra 10.000 Ft + ÁFA
kijelölt hivatali helyiség

Szombaton 9-18 óra között az arra 35.000 Ft + ÁFA
kijelölt hivatali helyiség
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Tartalma
csak alapszolgáltatás
2 tanús esküvő
alapszolgáltatás
gyűrűhúzás,
gyűrűpárna
szülőköszöntő,
alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás
igény szerint

4.

Pénteken 14-18.30 óra, szombaton
9-19.00 óra között külső helyszínen

5.

Pénteken 14-18.30 óra, szombaton 20.000 Ft +
9-19.00 óra Művészetek Háza
ÁFA

6.

Pénteken 14-18 óra, szombaton
térítésmentes
9-18.00 óra között az arra kijelölt
hivatali helyiség
Pénteken 14-18.30 óra, szombaton térítésmentes
9-19.00 óra között külső helyszínen

7.

60.000 Ft + ÁFA

alapszolgáltatás
és
többletszolgáltatás
igény szerint
alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás
igény szerint
5. § (5) bekezdés
alapján
5. § (6) bekezdése
alapján

2. melléklet a 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez10
Alapszolgáltatáson túli szolgáltatások és díjaik

Versmondó közreműködése
(kettő vers)
Énekes
közreműködése

nettó egységár

bruttó egységár (27% ÁFA)
Polgármesteri
Hivatal
részére fizetendő

5000 Ft

6350 Ft
12700 Ft

előadó 10000 Ft
2500 Ft

3175 Ft

Hivatali helyiségben tartott 4000 Ft
szertartás esetén helyiség
biztosítása gratulációhoz (30
percen túl, félóránként)

5080 Ft

Város bora (/palack)

Többletszolgálatatás tartalma a hivatali helyiségben munkaidőn túl:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
10

anyakönyvvezető ünnepi szertartása
anyakönyvvezető szülőköszöntő ünnepi beszéde
gyűrűs párna, gyűrűhúzás
sziromszóró kiskosár, szirmok
emléklap
gyertya és gyertyagyújtás ceremóniája

Módosította a 32/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2017. október 10-től.
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g) egyéb házassági ceremónia (homoköntés, boröntés stb.) biztosítása (a kellékekről a
párok gondoskodnak)
h) zeneszolgáltatás elektronikus hanghordozóról, hangosítás biztosítása
i) zenei jogdíj megfizetése
j) pezsgő felszolgálás (poharak, tárca) 5 főtől max. 9 főig
k) élővirág asztaldísz
l) technikai, kiszolgáló személyzet biztosítása
m) a termek fenntartási költségei
n) nyáron légkondicionálás
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Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Osztály
Polgármesteri Hivatal anyakönyv osztály költségei
anyagköltség : szakmai anyagok, szakmai eszközök(egy éven belül elhaszn.) kommunikációs anyagok, üzemanyagok, egyéb anyagok (tisztítószer, vegyszer), energia
személyi juttatás: anyakönyvvezetők: Parragh Ferencné, Horváthné Bogár Gabriella, Szilágyi Krisztina
porta: Lehőcz
porta:Ferenc,
LehőczMártonné
Ferenc, Gangel Klára, Pirisi Ildikó
segéd: Fábián Nikoletta
egyéb szolgáltatás: artisjus, közreműködők (szakmai szolg.), anyakönyvi kivonat költsége, nyomdai szolgáltatás (névsdókönyv, jubileumi emlékkönyv)

2019. év költségek
Belügyminisztérium: anyakönyvi kivonatok, toll
Artisjus: jogdíj
Auchan: gyertya
Csala Sándorné: reklámfigura
Szitásné Tóth Róza: esküvő emléklap
Telenor: mobiltelefon szolgáltatás (Parragh Ferencné, Farkas
Ferencné)
Németh Judit Olga: állampolgári eskün közreműködés
Bérköltség (személyi juttatások és járulékok)
kiküldetés
bérek
Név
BORDA JUDIT SÁRA
FÁBIÁN NIKOLETTA
FARKAS FERENCNÉ
HORVÁTHNÉ BOGÁR GABRIELLA
MÁRTONNÉ GANGEL KLÁRA
PARRAG FERENC BÉLÁNÉ
PIRISI ILDIKÓ GIZELLA
STEINER MÓNIKA
SZILÁGYI KRISZTINA
LEHŐCZ FERENC

747 686 toll 2023 Ft/db kivonat 185 Ft/db
112 405 628 Ft/alkalom
1 251 139 Ft/db
33 000 3300 Ft/db
64 950 325 Ft/db
50 123
5 000 1 alkalom
35 202 510
25 440
36 242 365
megj.
??
kisegítő
anyakönyvv. P
anykaönyvv. Sz
porta
anyakönyvv. Sz
porta
anyakönyvv. P
anyakönyvv. Sz
porta

Alapill.

ill.kieg.

220800

88320

370300

148120

92000

18400

min.bérre

garantált.bnyelvp

vezetői ill személyi

27600
100200

73600

villamos
összesen
öszzesen
energia
Ft/év
Ft/hó
Ft/év
(bruttó)
1 394 521
5 791 417
8 138 102
31 024
128 838
181 044
15 087
8 764
36 396
51 143
4 262
73 832
306 610
430 851
35 904
113 620
471 844
663 038
55 253

43
12
102
157

Bérces János PH 2019. évi adatok
Költségszámítás a házasságkötő termekre(rezsi)
víz, csatorna
gáz fűtés
Ft/év (bruttó)
Ft/év
(bruttó)
Összes 2670 m2 (bruttó)
Házasságkötő 59,4 m2
Teakonyha 16,78 m2
Nagyterem 141,36 m2
nyitvtartás: 4 nap 6.00-19.00 napi 18 óra 1 nap 6.00-17.00 napi 16 óra

952 164
21 182
5 983
50 409
77 574

37030

kerekítés jogszab
munkáltatóiegyéb ill. Átsorolás
210600
210600
161000
161000
246200
246200
246200
-20
309120
-20
309100
92600
92600
50
555450
27650
583100
210600
210600
0
210600
73600
284200
246200
246200
246200
222300
222300
222300

heti 88 óra
havi 352 óra
217,54 m2
Czinege Ricsi kimutatás

A másik a Polgármesteri Hivatal plusz nyitvatartása és ennek költségei:
A villany:
662 Ft/ óra
Gáz:
160 Ft/ óra
Víz, csatorna: 109 Ft/ óra
Portás bére: 1917 Ft/óra
Összesen:
2.848 Ft/óra

662+160+109

ruhapénz: 80.000 ft/ anyakönyvvezető/ kb 20 alkalom

1 alkalom 4000

931 Ft/óra egész hivatal
75,85 Ft/óra

2670 m2
217,54 m2

anyakönyvvezetők -szombat: Kati, Gabi, Kriszti

pezsgős pohár készlet 3.000 Ft/ készlet 6 db
tálca 2019 Ft/db

internetről
internetről

közvetett költségek
Bognárné Schell Gabi bérének része
nyomatdíj
papír
nyomtatóbérlet

7670
240500 Ft/hó
2 ft/lap
3 ft/lap
24146 Ft/hó

42088 Ft/hó járulék
2*2 = 4 Ft
2 pld számla 6 Ft
4 fő használja 6036 Ft

1382+242= 1624 Ft/óra

