Nógrád Község Önkormányzata képviselő–testületének
8/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló, 1982. évi 17.sz.törvényerejű rendelet 42/A § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és mindezek esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat)
illetékességi területén történő házasságkötésre.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezése
2. §
(1) Berkenye-Nógrád Körjegyzőség Nógrádi Kirendeltség hivatali helyiségén (továbbiakban:
hivatali helyiség) kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 1.sz. melléklete szerinti
igénylő lapon lehet kérni a bejelentkezéskor.
(2) A kérelemről az anyakönyvvezető véleményének figyelembe vételével a jegyző dönt.
(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.
Az anyakönyvvezető hivatali munkaideje: A Berkenye-Nógrád Körjegyzőség szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott munkaidő.
(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során be kell szerezni a helyszín
tulajdonosának hozzájárulását.
(5) A szertartás az időjárás függvényében bármelyik külső engedélyezett helyszínen
megtartható. A szertartásra engedélyezett külső helyszín alkalmasságát az anyakönyvvezető
nem köteles a helyszínen megvizsgálni.
Házasságkötésért fizetendő díj mértéke
3. § (1) Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben külön szolgáltatás nélkül lebonyolított
házasságkötés díjmentes.
(2) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen kívül
lebonyolított házasságkötés a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel szolgáltatási díj
köteles, melynek mértéke: 15.000 Ft, mely magában foglalja az ÁFA-t.

(3) Házasságkötés hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben vagy azon kívül történő
lebonyolítása díjmentes, amennyiben az eseményen résztvevő valamelyik fél több mint 2 évig
nógrádi lakcímmel rendelkezik(ett) és életvitelszerűen fenti időtartamig itt él vagy élt.
(4) Rendkívüli körülmény esetében, a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető
egészségi állapota miatt a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
(5) A szolgáltatási díjat Berkenye-Nógrád Körjegyzőség Nógrádi Kirendeltségének
házipénztárában kell megfizetni. A megfizetés tényét a házasságkötés időpontját megelőző 5.
munkanapig az anyakönyvvezetőnél igazolni kell.
4. § (1) A 3. §-ban rögzített szolgáltatási díj nem tartalmazza az ünnepélyes szertartáshoz
igényelt különszolgáltatások díját.
(2) Amennyiben a házasságkötést igénybevevők a rendezvény ünnepélyesebbé tétele
érdekében különszolgáltatásokra tartanak igényt, azt az anyakönyvvezetővel történt előzetes
egyeztetést követően, saját szervezésükben, saját költségükön rendezhetik. (Pl.: egyedi terem
és asztaldíszítés, virágcsokrok, pezsgős koccintás, foto- video dokumentálás, egyedi
emléklapok, stb.)
Az anyakönyvvezető díjazása
5.§ (1) A hivatali munkaidőn és hivatali helységen kívül történő házasságkötés
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a rá vonatkozó
jogszabályokban meghatározott szabadidő egésze vagy az alábbi mértékű díjazás illeti meg.
(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott házasságkötés lebonyolításának
kivételével az anyakönyvvezető díjazásának mértéke 10.000 Ft. bruttó munkabér
eseményenként.
Hatálybalépés
6. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
-
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Árpásné Schlenk Judit
körjegyző

A rendelet 2012. április 24-én 16 óra 00 perckor kihirdetésre került:
-------

Árpásné Schlenk Judit
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1. melléklet
A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 8/2012.(IV.24.) rendelethez
Berkenye-Nógrád Körjegyzőség Jegyzője
Nógrád
Hunyadi u. 18.
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.
Név: …………………………..
Lakcím: ……………………………………..
Név: …………………………..
Lakcím: ……………………………………..
A házasságkötés helyszíne:
………………………………………………………………………….
A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díjak befizetését vállaljuk.
Tudomásul vesszük, hogy engedélyezés esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik
közre, ha
a.) a tanúk (szükség esetén tolmács, vagy jeltolmács) jelenlétét biztosítjuk
b.) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről
c.) gondoskodunk az anyakönyvvezető (szükség esetén technikai személyzet) helyszínre való
szállításáról és a szertartást követően a Hivatalba történő visszaszállításáról
d.) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés
létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének
feltételeiről.
Nógrád, 20………………………
………………………………….
aláírás

….………………………………
aláírás

Az engedély megadását javaslom/nem javaslom
…………………………………………..
közreműködő anyakönyvvezető

INDOKLÁS
Nógrád Község 8/2012.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez
a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről
Általános indoklás
Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. tv (At)
15/A §. (6) – (7) bekezdései a következőket írják elő.
„(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli
megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat
létestésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.”
Az önkormányzat rendeletének megalkotására az At. 42/A. §. (4) bekezdése ad
felhatalmazást, amely az At. 15/A. §. (6) bekezdése és a 2010. évi CXXX. Tv. (Jat.) 5. § (4)
bekezdése értelmében egyúttal kötelezést is jelent, miután az ott felsorolt szolgáltatásokért
díjat kell fizetni és a (7) bekezdés értelmében az anyakönyvvezető munkaidőn kívüli
közreműködéséért járó díjazást is meg kell határozni.
Erre tekintettel tehát minden önkormányzatnak rendelkeznie kell a díjazásról.
Részletes indoklás
A fent leírt rendeleteknek eleget téve szabályoztuk a hivatali munkaidőn kívül és hivatali
helyiségen kívül történő házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatás díját szabályoztuk a
külső helyszínen történő házasságkötés engedélyezésének rendjét is, ezen belül a kérelemben
szerepel, hogy a házasulandók mit biztosítanak. A külső helyszínen történő házasságkötés
általában nem az önkormányzat területén valósul meg, ezért a helyszín tulajdonosának
engedélye szükséges.
Rendeletünkben szabályoztuk, hogy a közreműködő anyakönyvvezető mely esetben mire
jogosult.
A helyi házasulókat az önkormányzat mentesíti a díj megfizetése alól, ezzel is támogatva
házasságkötésüket.
Előzetes hatástanulmány
A jogszabályokat figyelembe véve az igényeket kielégítve alkottuk meg rendeletünket. A
településen a legtöbb házasságkötés hivatali időn kívül történik.
Az önkormányzatnak és anyakönyvvezetőnek járó díjat szabályoztuk, a környék átlagát
figyelembe véve.
A rendelet alkalmazásához az anyagi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az adminisztratív
feladatokat Berkenye-Nógrád Körjegyzőség Nógrádi kirendeltsége látja el.
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