DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(VIII.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés szabályairól és díjáról
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 42/A.§(4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló
1982. évi 17. törvényerejű rendeletet 15/A.§ (6) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt: pénteken 13.00 és
19.00 óra, szombaton 9.00 és 19.00 óra között lehet tartani.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi események megtartására vonatkozó kérelmet a rendelet
1. melléklete szerinti nyomtatványon kell bejelenteni legkésőbb az
anyakönyvi eseményt megelőző 10 napig.
(3) A kérelemről a jegyző dönt.
2.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi
eseményért a rendelet 2. melléklete szerint díjat kell fizetni.
(2) A rendelet 2. mellékletben meghatározott díjat a polgármesteri
hivatal házipénztárába kell megfizetni a jegyző döntését követő 3
napon belül.
(3) Amennyiben az anyakönyvi esemény elmarad és azt az esemény
időpontja előtt legalább 1 nappal korábban bejelentik, úgy a
befizetett szolgáltatás díját a polgármesteri hivatal visszafizeti.
3.§
(1) Az anyakönyvvezető részére választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy a
rendelet 3. mellékletében meghatározott összegű díjazás illeti meg.
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(2) A házasságkötésben közreműködő egyéb személyt a rendelet 3.
mellékletében meghatározott összegű díjazás illeti meg.
4.§
E rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. augusztus 31. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző
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18/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 1 melléklete
Kérelem
Alulírott ………………………………………………..(név)
…………………………………
………………………………………………………………………………………………
…..(személyes adatok, lakcím), valamint
………………………………………………..(név)
………………………………………….
………………………………………………………………………….……………………
…(személyes adatok, lakcím)
kérjük, hogy a 201…év ……………………………hó …………….napján
…………. órakor tartandó házasságkötésünket
-

hivatali munkaidőn kívül

-

hivatali helyiségen kívül

az alábbi helyszínen :
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
…
történő lebonyolítását engedélyezni szíveskedjen.
Tudomásul vesszük, hogy a kérelem Demecser Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól és díjáról szóló
18/2011.(VIII.31.) számú önkormányzati rendelet …….§-a alapján
díjköteles.
A díj megfizetését a Polgármesteri Hivatal (4516 Demecser Kétezer-egy tér
1. sz.) házipénztárába kell megfizetni a jegyző döntését követő 3 napon
belül.
Kelt: Demecser, 201…. év …………….hó …….nap
……………………………………
kérelmező

……………………………………………
kérelmező
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18/2011.(VIII.31) önkormányzati rendelet
2. melléklete
Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi
eseményért fizetendő díjak
A
Szolgáltatás megnevezése
1.
2.
3.

Hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi
esemény lebonyolítása
A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény
lebonyolítása
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali időn túli
anyakönyvi esemény lebonyolítása

B
Szolgáltatás
díja (Ft-ban)
10.000
15.000
20.000

A táblázatban megállapított összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a
hatályban lévő mindenkori ÁFÁ-t kell számolni.
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18/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
3.melléklete

Az anyakönyvvezető és közreműködő egyéb személyek részére
megállapítandó díj
A
Szolgáltatás megnevezése
1.
2.

Anyakönyvvezető díja
Egyéb közreműködő díja

A táblázatban megállapított összegek nettó összegek.
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B
Szolgáltatás
díja (Ft-ban)
7.000
3.000,-Ft/fő

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I.

TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
szabályairól és díjáról szóló 18/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
megalkotásának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.
A rendelet megalkotása az anyakönyvi események, házasságkötések
számára nem lesz befolyással.
A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben tartott anyakönyvi
eseményekért, házasságkötésekért továbbra sem kell díjat fizetni.
II.

GAZDASÁGI HATÁSOK:

A rendelet-tervezetnek gazdaság élénkítő hatása, munkahelyteremtő
hatása nincs.
III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi
eseményekért, házasságkötésekért befizetett díjak hozzájárulnak majd az
adott helyiség használatával járó költségekhez, bevételt jelenthetnek az
önkormányzatnak, valamint biztosítják a fedezetét az anyakönyvvezető és
egyéb közreműködő munkaidőn túli munkavégzésért járó díjazásának.
IV.

KÖRNYEZETI HATÁSOK

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.
V.

EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezet egészségi következménye nincs.
VI.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Az adminisztrációs terhek növekedni fognak, kérelmet kell beadni, melyről
a jegyző dönt. A befizetéseket a Pénzügyi Iroda könyvelni fogja. Az
adminisztráció vezetése azonban nem igényel többlet létszám alkalmazását
a fenntartó részéről.
VII.

JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
A
JOGALKOTÁS ELMARADÁSNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A 2010. évi CXLVIII. törvény 27.§(3) bekezdése az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és s névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendeletet kiegészítette
a 42/A.§-al. E § alapján
felhatalmazást kapott az önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a
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hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait, az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékékét.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye:
Bevételtől esik el az önkormányzat, továbbá nem lesz fedezet az
anyakönyvezető és az egyéb közreműködő munkaidőn túli munkájának
díjazására.
VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

SZEMÉLYI,

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés szabályairól és díjáról szóló rendelet
INDOKOLÁSA
A 2010. évi CXLVIII. törvény 27.§(3) bekezdése az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és s névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendeletet kiegészítette a 42/A.§-al. E § alapján felhatalmazást kapott az
önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, az önkormányzat
és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékékét.
Önkormányzatunknál eddig díjmentes volt a házasságkötés. A házasulandók
nem fizettek az önkormányzatnak, s eddig nem volt lehetőség elismerni az
anyakönyvvezető és egyéb közreműködő hivatali munkaidőn kívüli
munkáját.
A rendelet hatályba lépését követően a 2. számú mellékletben szereplő
díjtételeket kell megfizetni, amennyiben hivatali munkaidőn túli vagy hivatali
helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítását kérik. A rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza az anyakönyvvezető és egyéb közreműködő
részére a munkáltató által megállapítandó és kifizetendő díjazást.
A rendelet-tervezet tartalmazza az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a
befizetett szolgáltatási díj visszafizetésének rendjét is.
A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben tartott anyakönyvi
eseményekért, házasságkötésekért továbbra sem kell díjat fizetni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ (2)
bekezdése szerint a jogalkotónak hatásvizsgálatot kell készíteni a
rendelethez. A hatásvizsgálat az előterjesztés melléklete. A Jat. 18.§-a
indokolási kötelezettséget ír elő a rendeletekhez, mely szintén az előterjesztés
melléklete.
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