2017. május 11. Képviselő-testületi ülés
Előterjesztés
3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről, rendeletalkotás;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal bekérte a megye anyakönyvi rendeleteit, így a
Vámosszabadiét is. Megállapítható, hogy a hatályos rendeletünk maradéktalanul nem felel meg az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezéseinek. A törvényességi felhívásnak
elébe menve javaslom, hogy új anyakönyvi rendeletet alkosson a testület.
Gyakorlati szempontból az új rendelet a díjköteles szertartások díjainak vonatkozásában tartalmaz
újdonságot. A díjakat két kategóriába sorolhatjuk:
1. hivatali szervnek fizetett díj,
2. anyakönyvvezetőnek fizetett díj.
A házasságkötési díjak az új rendelet szerint a díjköteles szertartások esetében emelkednek. A régi
rendeletben nem számoltunk az ÁFÁ-val, de a befizetett díj a Győrújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal számlájára kerül, ezért a könyvelési szempontból szükséges, hogy az ÁFA nevesítve
legyen.
Az anyakönyvvezető díjának emelését indokoltnak és szükségesnek tartom. Például véve egy
szombati esketést, az anyakönyvvezető plusz munkaórát fordít arra, hogy a szertartás méltó
legyen az alkalomhoz, továbbá egyéb személyes költségek is jelentkeznek, amelyek megtérítése az
anyakönyvvezetői díjból fedezhető.
Díjak összehasonlítása:
Régi díjak
Hivatali munkaidőn belül,
hivatali helyiségben
Hivatali munkaidőn kívül
Hivatali helyiségen kívül
Hivatali munkaidőn és
helyiségen kívül
Anyakönyvezető díja

Új díjak

ingyenes

ingyenes

13.000.15.000.-

20.000.- + áfa
20.000.- + áfa

20.000.-

30.000.- + áfa

10.000.-

hiv. munkaidőn kívül: br. 20.000.- vagy
munkaidő kedvezmény,
hiv. munkaidőn és hiv. helyiségen kívül
(tipikusan ezek a szombati esküvők): br.
25.000.-

Ha a házasulandók igénylik, akkor a szertartás a díszteremben is megtartható. A díszterem
bérletéért külön díjat állapított meg a képviselő-testület.
Díszterem:
Bérleti díj házasságkötési szertartás esetén:
a házasságot kötni kívánó valamely fél vámosszabadi lakos 12.000,- Ft/alkalom
a házasságot kötni kívánó felek egyike sem vámosszabadi lakos 24.000,- Ft/alkalom
Példa: szombati esküvőt a díszteremben tartva: 30.000.- +áfa + 25.000.- + terembérleti díj.
Amennyiben a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a fenti díjakat az önkormányzati rendelettel
elfogadja, javasolnám, hogy a díszterem bérleti díját vámosszabadi lakos esetében mérsékelje, vagy
törölje el.
Határozati javaslat:
helyiséghasználati és bérleti díjakról szóló 113/2015. (VI.17.) KT határozatának módosításáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyiséghasználati és bérleti díjakról
szóló 113/2015. (VI.17.) KT határozatának 2.a. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2.
Díszterem:
a.
Bérleti díj házasságkötési szertartás esetén:
a házasságot kötni kívánó valamely fél vámosszabadi lakos: ….
a házasságot kötni kívánó felek egyike sem vámosszabadi lakos: ……
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: azonnal
Vámosszabadi, 2017. május 5.

Lizákné Vajda Lívia polgármester s.k.

TERVEZET

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (V. ….) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és
a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Vámosszabadi község közigazgatási területén, a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések létesítésére terjed ki.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított, a házasságkötés
lebonyolítására kijelölt helyiség: Faluház kisterme (9061 Vámosszabadi, Szabadi u.
57.).
2. hivatali munkaidő: a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
3. többletszolgáltatás: a házasságkötés lebonyolításában a hivatali helyiségen, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.
3. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben, ügyfélfogadási időn
kívül, valamint – a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – hivatali munkaidőn
kívül lehet lebonyolítani.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést – munkaszüneti napok kivételével – az
alábbiak szerint lehet lebonyolítani:
a)
b)
c)
d)

Hétfő: 16.30 és 18.00 óra,
Kedd, csütörtök: 17.00 és 18.00 óra,
Péntek: 12.00 és 18.00 óra,
Szombat: 10.00 óra és 18.00 óra között.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés az alábbi
lebonyolításra:
a) Vidra Csárda (9061 Vámosszabadi, Patkányos puszta)

helyszíneken

kerülhet

b) Egyéb, hivatali helyiségen kívüli külső helyszín, figyelemmel e rendelet 4. § (2)-(3)
bekezdéseiben foglaltakra.
Az engedélyezés szabályai
4. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötésre vonatkozó
szándék bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani – az anyakönyvvezető
útján – a Hivatal jegyzőjéhez, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított
nyomtatványon.
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény (a továbbiakban: Anyakönyvi tv.) 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek
teljesítésén túl – csak akkor engedélyezhető, ha a házasulandó felek e rendelet 3. § (3)
bekezdésében megjelölt helyszínek tulajdonosai által kiállított befogadó nyilatkozat
útján igazolják, hogy az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a
személyes adatok és a házassági lap megfelelő védelme biztosított.
(3) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítása
különleges körülmények között (pl. víz alatt, föld alatt, levegőben, mozgó járműben, a
résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között), illetve vallás
gyakorlására szolgáló épületben.
Többletszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
5. §
(1) A házasságkötés lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként jelen
rendeletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
(2) A díj mértéke:
a) hivatali munkaidőn belül és hivatali helyiségen kívül: 20.000 Ft + ÁFA,
b) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben: 20.000 Ft + ÁFA,
c) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül: 30.000 Ft + ÁFA.
(3) A hivatali munkaidőn belül és hivatali helyiségben tartott házasságkötés díjtalan.
(4) A házasulandó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota
esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá az érintettek
valamelyikének lakásán lebonyolított házasságkötés térítésmentes.
6. §
(1) A díjfizetési kötelezettség az Önkormányzat házi pénztárába történő készpénz
befizetéssel vagy a költségvetési számlára történő átutalási megbízással teljesíthető.

(2) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését
az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé
igazolni. A díjfizetést legkésőbb a házasságkötést megelőző 15. napig kell teljesíteni.
(3) Kétség esetén az ügyfél a díjfizetést igazoló bizonylat eredeti példányának
bemutatására kötelezhető.
(4) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása
az Önkormányzat hibájából meghiúsul.
Anyakönyvvezetőt megillető díjak
7. §
(1) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy bruttó 20.000 Ft díjazás illeti meg.
(2) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy bruttó 25.000 Ft díjazás illeti meg.
Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően bejelentett házasságkötésre irányuló eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Anyakönyvi tv. rendelkezései
irányadóak.
(3) Hatályát veszti Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötés helyi szabályairól, továbbá a Vámosszabadi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2015. (X.21.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen
kívüli valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól szóló
10/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Lizákné Vajda Lívia
polgármester

Kató Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: Vámosszabadi, 2017. május ....
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