Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96 §.-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya Mezőhegyes város közigazgatási területén a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője (anyakönyvvezető) által szervezett házasságkötés létesítésére (a
továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.
Értelmező rendelkezés
2.§
Hivatali helyiségnek minősül a Polgármesteri Hivatal épülete.
Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai, az
anyakönyvi esemény díjazása
3.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt írásban kell kérelmezni.
(2) A kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatalon kívüli
házasságkötés nem veszélyeztetheti.
(4) A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által megjelölt
helyszínen szemlét tart, ahol meggyőződik az anyakönyv biztonságának feltételeiről.
(5) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményt szombati napokon 900 óra 1900óra
között lehet lebonyolítani.
(6) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja bruttó
40.000,-Ft.
(7) Ha az anyakönyvi esemény valamelyik alanyának mozgáskorlátozottsága, egészségi
állapota, kora miatt különös erőfeszítést jelentene az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében
történő megjelenés, az anyakönyvi eseményre azok tartózkodási helyén kerülhet sor.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a lebonyolítás díja bruttó 5.000,-Ft.
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
4. §
A hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.

évi CXCIX. törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy esetenkénti bruttó 10.000,-Ft
illeti meg.
Díjak megfizetése
5. §
(1) A 3. § (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott díjakat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi –
Gazdálkodási csoportja által kiadott készpénzátutalási megbízáson kell befizetni legkésőbb az
anyakönyvi eseményt megelőző harmadik nap 1500 óráig.
(2) A közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás kifizetése havonta, utólag, a jegyző
igazolása alapján történik.
Záró rendelkezések
6. §
(1)
E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.
(2)
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 22/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet.
Mezőhegyes, 2017. június hó
Mitykó Zsolt
polgármester
Kihirdetve: 2017. június 29.

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a felhatalmazza a települési
önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályait,
továbbá arra, hogy rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékét.
A korábbi rendelet díjszabása nem változott, azonban még tartalmazott olyan intézményeket,
rendelkezéseket, melyek túlterjeszkedtek a felhatalmazáson.
Mindezek tükrében nem a korábbi rendelet módosítása, hanem új rendelet megalkotása vált
szükségessé.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: nincs számottevő társadalmi hatása, ugyanis a díjtételek és a
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályai nem változnak.
b) A Tervezetnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) A Tervezetnek nincs számottevő költségvetési hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi szabályokhoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az új jogszabály megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett mulasztásos
törvénysértést eredményezne tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal törvényességi
felhívással élt a rendelet módosítása vagy új rendelet megalkotása érdekében, és az abban
foglaltak teljesítésére kötelezte az önkormányzatot.

