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Ózd Város Önkormányzata
Képviselő testületének
…./2011. (…….) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: tvr)
42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tvr. 2. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Ózd város közigazgatási területén történő házasságkötésekkel és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos eljárásokra (továbbiakban együtt:
anyakönyvi esemény), és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevőkre terjed
ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
(1) Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a hivatali munkaideje
alatt a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során
jogszabályban rögzített eljárása és szövege.
(2) Hivatali helyiség: az Ózd Városi Polgármesteri Hivatala Ózd, Városház tér 1. szám
alatti helyisége, melyben kizárólag alapszolgáltatás nyújtható, valamint az Ózd, Petőfi
tér 1. szám alatti házasságkötő terem.
(3) Hivatali munkaidő: Ózd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.
(4) Többletszolgáltatás: az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali
munkaidőn túli, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során
jogszabályban rögzített eljárása és szövege, továbbá az anyakönyvvezető
közreműködésével megtartott anyakönyvi esemény társadalmi megünneplése.
3. A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény
3. §
(1) Hivatali munkaidőben anyakönyvi esemény kedden és csütörtökön 13:00-15:30 óra
között bonyolítható.
(2) Az Ózd, Városház tér 1. szám alatti hivatali helyiségben kizárólag hivatali
munkaidőben történhet anyakönyvi esemény, amely lebonyolítása díjmentes.

-24. A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események
4. §
(1) Az Ózd, Petőfi tér 1. sz. alatti házasságkötő teremben hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi esemény lebonyolításáért 6.500 Ft + ÁFA díjat kell fizetni.
(2) Munkaszüneti napon és vasárnap anyakönyvi esemény nem engedélyezhető
(3) Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos többletszolgáltatások biztosítása az Ózdi
Művelődési Intézmények (továbbiakban: ÓMI) Família Szolgálat közreműködésével
történik.
.
5. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események
5. §
(1) Kérelemre az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül is megtartható. Az erre
irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A kérelmet a
jegyző bírálja el.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető,
ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, a személyes adatok és az
anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró
anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszín anyakönyvi esemény
lebonyolítására való alkalmasságáról.
(3) Szabad téren, egyházi szertartások helyszínén, magánlakásban – ide nem értve azt az
esetet, ha valamely érintett fél orvosi igazolás alapján ágyhoz kötött, vagy mozgásában
oly mértékben korlátozott, hogy a jegyző ez alól felmentést ad – anyakönyvi eljárás
nem folytatható le.
(4) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában
kizárólag hivatali munkaidőn túl működhet közre.
(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe
vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.
(6) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események
lebonyolításában történő közreműködéséért az önkormányzat részére 20.000 Ft + ÁFA
díjat kell fizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli
körülmény miatt kerül sor.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha a
házasuló közeli halállal fenyegető állapota, mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota,
kora miatt különös erőfeszítést jelentene az anyakönyvvezető hivatali helyiségében
való megjelenés.

-36. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
6. §
(1) Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezető minden év
január 15. napjáig írásban nyilatkozik, hogy az adott naptári évben a hivatali
munkaidőn kívül történő közreműködése ellentételezéseként a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 40. § (2) vagy (3) bekezdésében
meghatározott szabadidő kiadását kéri-e.
(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat szerint a
szabadidő helyett pénzbeli díjazásra tart igényt, úgy az anyakönyvvezetőt anyakönyvi
eseményenként – az 5. § (6) bekezdésben foglalt eset kivételével – az alábbi összegű
díjazás illeti meg:
a) hivatali helyiségben munkaidőn túl lefolytatott anyakönyvi eseményen való
közreműködésért eseményenként bruttó 5.000,- forint,
b) hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túl lefolytatott anyakönyvi eseményen
való közreműködésért eseményenként bruttó 10.000 forint.
(3) Amennyiben az anyakönyvvezető az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában az elvégzett
munkája ellentételezéseként a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidőt választja, úgy azt az anyakönyvi esemény időpontját követő
héten, indokolt esetben legkésőbb az azt követő héten kell számára kiadni.
7. Szolgáltatási díj megfizetése
7. §
(1) A 4. § (1) bekezdésében, valamint az 5. § (6) bekezdésében meghatározott díjat Ózd
Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára készpénzátutalási
megbízáson kell befizetni, melyet az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék,
illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor ad
át a szolgáltatást igénybe venni kívánóknak.
(2) Az anyakönyvvezető az e rendeletben meghatározott összegű szolgáltatási díj
befizetésének igazolását követően tűzi ki az anyakönyvi eseményt. A feladóvevény
fénymásolatát az alapirathoz csatolja.
(3) A szolgáltatási díj megfizetéséről a szolgáltatást igénybe vevők részére a
Polgármesteri Hivatal számlát állít ki.
(4) A szolgáltatási díj tartalmazza az anyakönyvvezetők részére járó díjazás összegét.
(5) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére az
anyakönyvvezető írásos jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
visszautalja.
(6) A többletszolgáltatások iránti igényt az ÓMI Família Szolgálatnál kell bejelenteni, a
szolgáltatási díjat az ÓMI Família Szolgálat részére kell megfizetni.

-48. Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell
alkalmazni.
(3) A 6. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot e rendelet hatálybalépésének évében
legkésőbb 2011. május 15-ig kell megtennie az anyakönyvvezetőnek.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

Általános indokolás
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) 42/A § (4) bekezdése szerint a helyi
önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia:
- a házasság, valamint a bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése,
létesítése esetén fizetendő díj mértékéről,
- a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívül történő
létesítése esetén fizetendő díj mértékéről, valamint
- a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén az anyakönyvvezetőt megillető díjazás mértékéről.
Az új rendelkezésre tekintettel szükséges a helyi rendelet megalkotása.

Részletes indokolás
3. §-hoz
Az önkormányzat korábban is térítésmentesen biztosította az anyakönyvi események
lebonyolítására alkalmas helyiséget az Ózd, Petőfi tér 1. szám alatt, de a munkaidőben történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a házasságkötő teremben nem
megoldható a Polgármesteri Hivatal épületétől való távolság miatt.
Fentiek miatt szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal épületében egy helyiség biztosítása a
munkaidőben történő anyakönyvi események lebonyolítására, ahol csak az alapszolgáltatás
nyújtására lesz lehetőség kedden és csütörtökön 13:00 – 15:30 óráig.
4. §-hoz
Munkaidőn túl továbbra is az Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti házasságkötő teremben történik az
anyakönyvi eseményeket lebonyolítása. Az alapszolgáltatáson túl itt további szolgáltatások
igénybevételére is lehetőség van (pl. gyertyagyújtás, szülő köszöntés, stb.), melyet az Ózdi
Művelődési Intézmények (továbbiakban: ÓMI) Família Szolgálatánál lehet megrendelni, a
lebonyolítás is az ő közreműködésükkel történik.
5. §-hoz
Az At. úgy rendelkezik, hogy rendkívüli körülmény esetében a házasság a hivatali helyiségen
kívül is megköthető. Azt, hogy milyen élethelyzet minősül rendkívülinek az anyakönyvi
jogszabályok nem definiálják. A jogszabály magyarázata szerint rendkívüli körülménynek
tekinthető, ha a házasuló közeli halállal fenyegető állapotban van, ha mozgáskorlátozottsága,
egészségi állapota, illetve kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az önkormányzat
hivatali helyiségben megjelenni. Ilyen esetben nem kerül sor díjfizetésre.
Egyre szélesebb társadalmi igény mutatkozik a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
eseményre.
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abban az esetben, ha a körülmények megfelelnek az előírásoknak. Az anyakönyvvezető
köteles előzetesen ellenőrizni a feltételek meglétét.
6. §-hoz
A hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményért
fizetendő díj fedezetet biztosít az anyakönyvvezetők részére a szabadidő-megváltás címén
kifizetendő illetményre.
7. §-hoz
Az anyakönyvvezető anyakönyvi esemény lebonyolításában való közreműködéséért fizetendő
díjat a házasulandók és a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók az Ózd Város
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára készpénzátutalási megbízáson teljesítik.
Az alapszolgáltatáson túli szolgáltatásokat az ÓMI Família Szolgálatnál rendelhetik meg,
ezen szolgáltatások díját az ÓMI Família Szolgálat részére kell megfizetni.
8. §-hoz
A záró rendelkezés tartalmazza a hatályba léptetés időpontját.

