MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE
Előkészítésben közreműködött:
Biriszló Beáta hatósági osztályvezető
Az előterjesztést véleményezi:
Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2020. október 29-i ülésére
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető, egyéb közreműködő részére fizetendő
díj mértékének megállapításáról szóló 16/2019.(VII.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 96. §-a értelmében a
települési önkormányzat felhatalmazást kap, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékét.
Az At. 96.§ a) pontjában foglalt tárgykört az önkormányzatok kötelesek helyi rendeletben
szabályozni.
A bejegyzett élettársi kapcsolat tekintetében az At. 7.§ (1) bekezdése, 9.§ és a 31.§ (1) bekezdése
alapján a megyei jogú város, illetve a járási székhely település önkormányzatának kell az
engedélyezési szabályokat megalkotni.
Az At. 96.§ b) pontjában szereplő díjak megállapítása nem kötelező, a törvényi felhatalmazás az
önkormányzatok mérlegelésére bízza, élnek-e a felhatalmazás által nyújtott lehetőséggel.
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2019. (VII.25.) számú rendeletében
szabályozta a fizetendő díjak mértékét, az anyakönyvvezető díjazására vonatkozó rendelkezéseket.
A rendelet felülvizsgálata szükségessé vált, mivel megállapításra került, hogy a befizetett díjak nem
fedezik a házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos kiadásokat
(bérek, járulékok, szerzői jogi díj, pezsgő, gyertya) annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban egyre
több házasságkötésre került sor városunkban, hiszen nemcsak a helyi lakosok, hanem egyre többen
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érkeznek vidékről, köszönhetően a Hercegasszony Birtok vonzerejének is. A megnövekedett feladat
többlet terhet ró az anyakönyvvezetőkre is.
Jelenleg a hivatali munkaidőn túl a házasságkötő teremben tartott házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése lebonyolításának díja 15.000 Ft. A rendelettervezet alapján ez 22.000 Ft-ra
emelkedne.
Ebben az esetben az anyakönyvvezető díjazása 8.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emelkedne.
A hivatali munkaidőn túl, de a Városháza dísztermében tartandó házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése lebonyolításának díja 45.000 Ft, mely összeg 52.000 Ft-ra változna.
A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése lebonyolításának díja 55.000 Ft, ez 65.000 Ft-ra módosulna. Az anyakönyvvezető díjazása
nem változna (20.000 Ft), és továbbra is tartalmazná az anyakönyvvezető minden egyéb költségét
(pl. útiköltség).
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Mezőtúr, 2020. október 13.
Herczeg Zsolt
polgármester
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Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető, egyéb közreműködő részére fizetendő
díj mértékének megállapításáról szóló 16/2019.(VII.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 2.§ (2) bekezdése az alábbira módosul:
„(2) A Hivatal köztisztviselőire előírt általános munkarend szerinti munkaidőn kívüli időpontra eső
és hivatali helyiségben (Házasságkötő terem, Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint)
történő anyakönyvi eseményeknél nyújtott többlet szolgáltatás díja eseményenként 22.000,-Ft,
melyből bruttó 10.000,- Ft az anyakönyvvezető díjazása, amennyiben nem a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja.”
2. §
A rendelet 2.§ (3) bekezdése az alábbira módosul:
„(3) A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., 1.
emelet) történő anyakönyvi eseményeknél nyújtott többletszolgáltatás díja eseményenként 52.000
Ft, melyből bruttó 10.000 Ft az anyakönyvvezető díjazása, amennyiben nem a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja.”

3. §
A rendelet 2.§ (4) bekezdése az alábbira módosul:
„(4) Hivatal helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynél nyújtott többletszolgáltatás díja 65.000,-Ft,
melyből bruttó 20.000,- Ft az anyakönyvvezető díjazása, amennyiben nem a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja.”

4.§
(1) Jelen rendelet 2021. január 01-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
.
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Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. …..
dr. Enyedi Mihály
jegyző

5

INDOKOLÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető, egyéb közreműködő részére fizetendő díj mértékének megállapításáról
szóló 16/2019.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (X.29.)
önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet jogszabályi hátterét az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény tartalmazza.
A törvény 96.§-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak a helyi rendeltük megalkotására a
jogszabályi keretek között. A korábbi rendelet módosítása vált szükségessé a fizetendő díjak
változtatása miatt.
Az At. 96.§ b) pontjában szereplő díjak megállapítása nem kötelező, a törvényi felhatalmazás az
önkormányzatok mérlegelésére bízza, élnek-e a felhatalmazás által nyújtott lehetőséggel.
Részletes indokolás

Az 1.§-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakasza a hivatali munkaidőn kívüli, a Hivatal házasságkötő termében
történő anyakönyvi eseményeknél nyújtott többletszolgáltatás díjáról rendelkezik.
A 2.§-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakasza a hivatali munkaidőn kívüli, a Városháza dísztermében történő
anyakönyvi eseményeknél nyújtott többletszolgáltatás díjáról rendelkezik.
A 3.§-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakasza a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
nyújtott többletszolgáltatás díjáról rendelkezik.
A 4.§-hoz
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Mezőtúr, 2020. október 13.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető, egyéb közreműködő részére fizetendő díj mértékéről szóló 16/2019.(VII.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (X.29.) önkormányzati rendeletéhez
1. Társadalmi hatások
A helyi rendelet megalkotásának társadalmi hatása a központi jogszabályokban lefektetett
házasságkötési rendelkezések érvényre juttatása.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Gazdasági hatása a jogszabályi előírások alapján települési vonatkozásban beszedett díjtételek
biztosítása.
Költségvetési hatása a többletbevétel helyi önkormányzati költségvetésben történő megjelenése,
települési célokra, valamint a házasságkötéssel járó anyakönyvvezetői feladatok finanszírozására
történő fordítása.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával az adminisztráció mértéke nem változik.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-a értelmében az önkormányzat
kötelezettsége a helyi rendelet megalkotása.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.
Mezőtúr, 2020. október 13.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

