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Tisztelt Közgyőlés!

Minısített többség !

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2011-ben alkotta meg helyi rendeletét
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011. (VII. 21.)
önkormányzati rendelet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet módosítani a
helyi rendelet bevezetı részét, így mivel a jelenleg hatályos rendelet bevezetı része módosításra
szorul, mert hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozik, így új rendeletet kell alkotni.
Az anyakönyvi eseményeket érintı díjtételek nem változnak. A jelenleg hatályos rendelethez képest
kiegészül egy új 2. melléklettel, mely az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatások
igénybevétele esetén fizetendı díjakat határozza meg (pl. versmondás, ének stb.) A jelenleg hatályos
rendelet tematikáját követi az új rendelet, eltérı színnel jelöltük a változásokat.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály
elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességő – elızetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl
a Kormány által elıterjesztendı törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt,
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselı-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri
rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz
elıkészítıje elızetes hatásvizsgálatot végez.”
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az új rendelet-tervezet elfogadásának, a jelenleg
hatályos rendeleten túlmutató társadalmi, gazdasági hatása nem mutatható ki. Az új rendeletnek
költségvetést érintı hatása az új 2. melléklet esetében van, amennyiben az anyakönyvi eseményt
igénybevevı személyek a plusz szolgáltatást igénybe veszik. Ezen díjak a szolgáltatás nyújtónak
kifizetésre kerülnek.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Jogszabályváltozás, valamint gyakorlati tapasztalatok miatt szükséges a rendelet
felülvizsgálata és új rendelet alkotása.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
A jelenleg hatályos rendelet Szekszárd város honlapján bárki számára hozzáférhetı. Az elıterjesztést
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlés hetében tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2015. január 26.

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevezetı rész: A bevezetı rész tartalmát a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.)
IRM rendelet 52-59. §-ai szabályozzák. A bevezetı rész a rendelet kötelezı tartalmi eleme és
a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását és a jogalkotás
aktusára utaló – „a következıket rendeli el” – kifejezést foglalja magába. (IRM rendelet 52. §
és 1. melléklet 7.5.1.4. pont). A bevezetı részben szerepel a feladatkör szerint érintett
bizottság véleményezési jogkörrel. A bevezetı részt a rendelet megjelölése után közvetlenül,
a szerkezeti egységeket megelızıen kell elhelyezni. A bevezetı résznek nem adható cím, és
egyetlen, sortöréssel tagolható mondatból kell állnia. (IRM. rendelet 59. §). A bevezetı rész
nem módosítható.
1. §: A helyi rendelet hatályáról rendelkezik.
2. §: Értelmezı rendelkezések között új fogalom-meghatározásként szerepel az anyakönyvi
esemény, illetve az egyéb anyakönyvi esemény. Rögzítésre került, hogy amennyiben az
anyakönyvi esemény létesítésére kijelölt helyiség a hivatal hibájából nem áll
rendelkezésre, megfelelı helyiség biztosításáról a jegyzınek kell gondoskodnia.
3. §: Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi események
engedélyezésének szabályait tartalmazza.
4. §: A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályait foglalja össze.
5. §: Díjfizetés szabályait tartalmazza.
6. §: Anyakönyvvezetı díjazását tartalmazza.
7-9.§: Záró rendelkezések között a hatályba lépésrıl, és a jelenleg hatályos rendelet hatályon
kívül helyezésérıl rendelkezik.
1. melléklet: Anyakönyvi események után az önkormányzat részére fizetendı díjakat
tartalmazza.
2. melléklet: Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendı díjakról
rendelkezik.
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyőlésének
………./2015. (…….) önkormányzati
rendelete
egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és díjairól
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 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
Mőködési 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 következıket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén
történı házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az e rendeletben
meghatározott többletszolgáltatást igénybe vevıkre, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkezı
anyakönyvvezetıkre terjed ki.
2. Értelmezı rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) anyakönyvi esemény: házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
b) alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetınek a hivatali helyiségben a munkaideje
alatt az anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljárása és szövege,
valamint gépi zenei szolgáltatás és zenei jogdíj.
c) hivatali munkaidı: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzatában (Ügyrend és munkarend) meghatározott
munkarend.
d) hivatali helyiség:
da) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szekszárd, Béla
király tér 8. (a továbbiakban: Városháza) házasságkötı terme,
db) Mővészetek Háza Szekszárd, Szent István tér 28. díszterme.
dc) Amennyiben a házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolatok
létesítésére kijelölt hivatali helyiség mőszaki, technikai vagy egyéb okok miatt
nem áll rendelkezésre, abban az esetben megfelelı helyiség biztosításáról a
jegyzı gondoskodik.
e) többletszolgáltatás: Az anyakönyvvezetınek a hivatali helyiségen kívüli, vagy
hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény során jogszabályban
rögzített eljárása és szövege, illetve igény szerint a 2. mellékletben felsorolt
szolgáltatások igénybevétele.
3. Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi események
engedélyezésének szabályai
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3. §
(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán hivatali munkaidıben pénteken 9.00 és
12.00 óra, 13.00 és 14.00 óra között lehet. Indokolt esetben kedden, csütörtökön is
engedélyezhetı anyakönyvi esemény.
(2) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán hivatali helyiségen belül – a Munka
Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidın
kívül pénteken 14.00 és 18.00 óra, szombaton 10.00 és 19.00 14.00 óra között lehet.
(3) Nem tartható házasságkötés városi nagy rendezvények idején a Szent László Nap és a
Szüreti Fesztivál idıtartama alatt a Városházán hivatali helyiségben, valamint a
Mővészetek Házában.
(4) Anyakönyvi eseményre a Városházán 30 percenként kerülhet sor.
(5) A hivatali munkaidın belül és a hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi esemény
létesítésének idıpontját lehetıleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás közvetlenül
kövesse egymást.
4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
4. §
(1) Anyakönyvi eseményt - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap
kivételével - hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 14.00-18.00 óra között,
szombaton 10.00-1918.00 óra között lehet. A jegyzı ettıl eltérı idıpontra is adhat engedélyt,
így különösen akkor, ha hitelfelvétel, betegség, külföldi utazás indokolja.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már elıjegyzésbe
vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
(3) Hivatali helyiségen kívül egy napon legfeljebb három szertartás tartható úgy, hogy a két
szertartás kezdı idıpontja között legalább 60 perc különbség legyen.
(4) Az anyakönyvvezetınél illetékmentes, indokolással ellátott kérelmet kell benyújtani:
a) a hivatali munkaidın kívül, hivatali helyiségben történı anyakönyvi esemény iránt,
b) a hivatali munkaidın kívül történı és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény
iránt.
(5) A jegyzı engedélyezési eljárása során a határozatot a kérelem benyújtásától számított 8
napon belül hozza meg.
(6) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhetı, ha a felek által
megjelölt külsı helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására
és a jogszabályban elıírt feltételek biztosítására, továbbá e rendeletben meghatározott
díjat megfizetik.
(7) A döntést megelızıen az anyakönyvvezetı a megjelölt helyszínen szemlét tarthat,
igazolást kérhet arról, hogy az adott hely tulajdonosa hozzájárul az anyakönyvi esemény
ottani megrendezéséhez, és ennek eredményérıl a jegyzıt tájékoztatja. Az engedélyezı
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köteles meggyızıdni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel az anyakönyvi
esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint jelen rendelet
elıírásainak.
(8) Ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolítása szabadtéri helyszínen
történik, a megfelelı esıhelyszín biztosításáról a kérelmezınek kell gondoskodnia. Az
esıhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.
(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. §
(1) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidıben történı anyakönyvi esemény esetén az
alapszolgáltatás díjmentes.
(21) Az önkormányzat ügyfélfogadási idın kívül (kedd, csütörtök és péntek) munkaidıben
ingyenesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához a Városháza házasságkötı
termét.
(32) A hivatali munkaidın kívül és hivatali helyiségen kívül történı anyakönyvi esemény
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére díjat kell fizetni. A
fizetendı díj mértékét a rendelet 1. melléklete állapítja meg. Az önkormányzat által biztosított
egyéb szolgáltatásokért fizetendı díjak a rendelet 2. melléklete állapítja meg.
(43) A (32) bekezdés szerinti díjat az anyakönyvi eseményt megelızı 15. napig be kell fizetni
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az OTP Bank Nyrt-nél vezett,
11746005-15733562-00000000 számú számlájára és a befizetés tényét az anyakönyvvezetı
felé igazolni kell.
(54) Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat kérelmezı részére az
anyakönyvvezetı írásos jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal visszautalja.
(65) Rendkívüli körülmények esetén, így különösen akkor, ha valamelyik fél büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartott, mozgáskorlátozottsága, orvosi igazolással alátámasztott
súlyos egészségi állapota vagy kora miatt különös erıfeszítés lenne számára az
anyakönyvvezetı hivatali helyiségében való megjelenés, a hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény díjmentes.
(6) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói és annak gyermekei
részére – a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események kivételével - az alapszolgáltatás
igénybevételéért nem kell díjat fizetni.
6. Az anyakönyvvezetı díjazása
6. §
(1)
Az anyakönyvvezetıt hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi eseménynél történı
közremőködés esetén, - ha a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvényben a rendkívüli
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munkavégzésért meghatározott szabadidı kiadását nem kérte – anyakönyvi eseményenként az
önkormányzat részére megfizetett díjból
a) hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 10.000,- Ft,
b) hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 20.000,- Ft
díjazás illeti meg.
(2) Az anyakönyvi esemény létesítésében közremőködı anyakönyvvezetı évente egy
alkalommal 80.000 Ft ruházati támogatás illeti meg, melyrıl számlát kell hozni.
(3) Az anyakönyvvezetı minden negyed év 5. napjáig a közremőködés tényleges rendje
alapján és a befizetést igazoló okmányok alapján elszámolást készít az anyakönyvi
eseményekrıl.
7. Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet 2011. augusztus 1-jén 2015. …………….. lép hatályba.
8. §
E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követıen 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 Rezsı
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2011. július 21.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
Módosította a:

12/2012.(III.6.) szekszárdi ör.
41/2012.(X.4.) szekszárdi ör.
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1. melléklet a ……./2015. (…………..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részére fizetendı díjak

1.

Városháza – munkaidıben két ingyenes
tanú+fotós

2.

Városháza házasságkötı termében
(2. § d) pont da) alpontja esetében)
és hivatali munkaidın kívüli
anyakönyvi
esemény
esetén
fizetendı díj (ülıhely: 20 fı,
állóhely: 20 fı, akadálymentes
helyiség biztosított):

Szolgáltatás:
terem,
anyakönyvezetı
20.000 Ft + alapszolgáltatás+ünnepi
ÁFA= 25.400 Ft beszéd, gépi zene és zenei
jogdíj,
élıvirág
asztaldísz, szülıköszöntı
beszéd, gyertyagyújtás,
homoköntés,
pezsgıs
köszöntés
és
pezsgı
felszolgálás 9 fıig

3.

Mővészetek Háza dísztermében
(2. § d) pont db) alpontja
esetében) és hivatali munkaidın
kívüli anyakönyvi esemény esetén
fizetendı díj (ülıhely: 200 fı,
akadálymentes
helyiség
biztosított):

Szolgáltatás:
terem,
anyakönyvvezetı+ünnepi
15.000 Ft + beszéd,
esküvı
ÁFA=19.050 Ft szolgáltatás
külön
szerzıdés
szerint
a
Mővészetek Házával

4.

Hivatali helyiségen kívül és
hivatali
munkaidın
kívüli
anyakönyvi
esemény
esetén
fizetendı díj:

Szolgáltatás:
30.000 Ft + anyakönyvvezetı
ÁFA=38.100 Ft alapszolgáltatás+ünnepi
beszéd, szülıköszöntı

Szolgáltatás: terem, gépi
zene és zenei jogdíj,
anyakönyvvezetı
jogszabályban rögzített
hivatalos szövege és az
eljárásban
való
közremőködés
(alapszolgáltatás)

A szolgáltatási díjak a Városházán és a külsı helyszínen nem tartalmaznak külön helyszín
vagy teremdíszítést, pezsgıt, gyertyát, homoköntéshez homokot és kellékeket,
versmondást, éneket. Arról az igénylınek kell gondoskodnia.
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2. melléklet a …../2015. (……) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendı díjak

nettó egységár

Versmondás (2 vers)
Ének
Plusz pezsgıfelszolgálás 30
fıig
Város bora 1 üveg
Helyiség
biztosítása
gratulációhoz (30 percen túl,
félóránként)
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5000
10000
1000

bruttó egységár (27% ÁFA)
Polgármesteri Hivatal
részére fizetendı
6350
12700
1270

2000
4000

2540
5080

