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Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2017. augusztus 21-ei nyilvános ülésén fogadta el az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló
11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendeletet, melynek hatálya a házasságkötésre terjed ki, és
szabályozza a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események
engedélyezésének, lebonyolításának rendjét, továbbá az egyes anyakönyvi eseményekért
fizetendő díjakat.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a csak a házasságkötés és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése vonatkozásában ad felhatalmazást az
önkormányzatoknak rendeletalkotásra, az egyéb családi események (névadó, házassági
fogadalom megerősítése, házassági évforduló) megünneplésére vonatkozó szabályokat a
képviselő-testületnek az Alaptörvényből levezethető eredeti jogalkotási hatáskörében
megalkotott rendeletében kell szabályozni.
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése felhatalmazza a helyi
önkormányzatot, hogy feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkosson. Mivel az általunk családi
eseménynek nevezett ünnepségek lebonyolításával kapcsolatos szabályozás megalkotására
törvény nem ad felhatalmazást, a Képviselő-testület az Alaptörvény által biztosított eredeti
jogalkotói hatáskörben alkothat rendeletet.
Az elmúlt években településünkön több igény is volt az egyéb családi események, mint
például névadó, jubileumi házassági fogadalom megünneplése iránt, így e tárgyban a
rendeletalkotás indokolt.
A családi eseményeknél történő közreműködés során az anyakönyvvezető nem közhatalmi
személyként működik közre, a családi eseményekkel kapcsolatos ügyintézést
önkormányzatunk mintegy szolgáltatásként nyújtaná az azt igénybe venni kívánóknak.
A rendelet-tervezet tartalmazza a családi események igénybevételének rendjét, a
szolgáltatásért fizetendő térítési díjakat.
Kérem a Tisztelt
elfogadására.
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hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2020.(111. ) önkormányzati
rendelete az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjakról
A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet:

Társadalmi hatás: A rendelet társadalmi hatása kedvező, mivel annak megalkotására eredeti jogalkotói jogkörben - a lakossági igényeket figyelembe véve kerül sor.
Gazdasági hatás: A rendelet-tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatás: A rendelet-tervezet elfogadásának minimális a költségvetési hatása, a
kiadások emelkednek, de a díjtételek fedezetet biztosítanak a különbözetre.

Környezeti és egészségügyi hatás: A rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségügyi
hatása.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelet megalkotásának az adminisztratív
terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Annak érdekében, hogy a jövőben megtarthatók
legyenek a névadó- illetve házassági évforduló ünnepségek, új önkormányzati rendelet
megalkotása szükséges.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A vonatkozó szabályok
rendeletszintű szabályozása jogalkotási kötelezettség.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet-tervezet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel
alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre
állnak.

Indokolás a rendelet-tervezethez
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2020. (III„„.) önkormányzati
rendelete az egyes családi események lebonyolításának szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjakról

Általános indokolás
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes családi események
lebonyolításának szabályaira, valamint az azokért fizetendő díjakra vonatkozóan eddig nem
alkotott helyi rendeletet. A településen a lakosság részéről igény van az anyakönyvvezető által
lebonyolított névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartására, ezért eredeti jogalkotó
jogkörben megoldhatóvá válik a szabályozást tartalmazó és feltételeket, díjakat meghatározó
rendelet megalkotására.

Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendelet hatályát határozza meg.
2.§-hoz

Értelemező rendelkezéseket tartalmaz.

3.§-hoz
A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatási díjakat határozza meg
4.§ - 6.§-hoz
A szolgáltatási megállapodás tartalmát, a szolgáltatási díj fizetésének feltételeit szabályozza.
7.§-hoz
A családi eseményen közreműködő

anyakönyvvezetőnek fizetendő

díj mértékét szabályozza.

8.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rendelet-tervezet

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2020. (III„„.) önkormányzati
rendelete az egyes családi események lebonyolításának szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjakról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Vereb Község Önkormányzatának illetékességi területén a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőjének közreműködésével
történő családi események kapcsán szolgáltatásokat igénybe vevőkre és közreműködőkre.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) Hivatali helyiség: a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Verebi
Kirendeltségének Tanácsterme (2477 Vereb, Fő utca 10.).
b) Hivatali munkaidő: a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
c) Családi esemény: névadó, házassági évforduló, házassági nyilatkozat megerősítése.
d) Alapszolgáltatás: ünnepi beszéd, emléklap, helyiség biztosítása, fűtés, világítás.
e) Szolgáltatás: a hivatali helyiségben vagy hivatali helyiségen kívül, a község
közigazgatási területén külső helyszínen, valamint hivatali munkaidőben vagy a hivatali
munkaidőn kívüli családi eseményeken a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzat Hivatal
köztisztviselőinek közreműködésével szolgáltatás nyújtása.
3. § (1) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Verebi kirendeltségének hivatali
helyiségében és hivatali munkaidőben történő családi esemény díjmentes.
(2) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül megtartott családi eseményért 10.000,Ft szolgáltatási díjat kell megfizetni. A szolgáltatási díj az alapszolgáltatást tartalmazza,
amely a hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(3) A hivatali helyiségen ~ívüli, hivatali munkaidőn kívül megtartott családi eseményért
20.000,- Ft szolgáltatási díjat kell megfizetni, amely a hatályos jogszabályban meghatározott
általános forgalmi adót nem tartalmazza.
4. § A családi esemény lebonyolítását, mint szolgáltatás iránti igényt a Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőjénél kell bejelenteni. A szolgáltatás biztosítására a
jegyző szolgáltatási megállapodást köt a szolgáltatást megrendelővel.
5. § (1) A családi esemény hivatali helyiségen kívül történő megtartása iránti igény esetén az
anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződik arról, hogy a helyszínen az esemény ünnepélyes
és méltó körülmények között megtartható. Amennyiben a helyszín nem alkalmas családi
esemény megtartására, a szolgáltatási megállapodás nem köthető meg.
(2) Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli családi eseménnyel kapcsolatban
szolgáltatási szerződéseknél figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett
házasságkötésekre, az anyakönyvvezető munkakörébe tartozó feladatok ellátására. A családi
esemény a közhatalmi tevékenység gyakorlásával járó feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.
kötendő

6.§ (1) A szolgáltatási díjat a családi esemény lebonyolítása előtt legkésőbb 10 nappal a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 11736082-15806149 számú költségvetési
számlájára kell megfizetni, házipénztárba történő befizetéssel, vagy átutalással. A befizetést
igazolni kell.
(2) Ha a családi esemény elmarad, a szolgáltatást kérő a befizetett szolgáltatási díj
visszatérítésére akkor tarthat igényt, ha a családi esemény lemondására a tervezett időpontot
megelőzően legalább 3 nappal korábban, írásban kerül sor.
(3) Amennyiben a lemondásra a tervezett időpontot megelőzően kevesebb, mint 3 napon belül
került sor, vagy a családi esemény írásbeli lemondás nélkül elmarad, a befizetett szolgáltatási
díj 50%-a téríthető vissza.
7. § (1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás
illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 20.000,- Ft díjazás
illeti meg.
8. §Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kurcz Mária
polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Vereb, 2020. március .
Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet a /2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint
Szolgáltató megbízásából eljáró .. ........ .. ................... .... .......... . anyakönyvvezető,
másrészről:

.... .................. .......................... .. ... .. ... ......... .... ........ .. ........ (név)
. . .. „ ... „ „ .............• . ........ „ . „ . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . „ •...... (születési hely,
... . ........................................... ......... ..... .......................... (lakcím)
............. . ... ... ........................................................ ..... ........ (név)
............................ . ...... .................................................... (születési hely,
......... .. .. . .. ................................. ...... . .... . ................ ...... .. .. (lakcím)
mint Megrendelő(k) között a mai napon az alábbi feltételekkel :
1. Szolgáltató a .......... (év) .. ............... (hónap) .. „

idő)

idő)

napján ..... . ... órakor tartandó
névadó/házassági évforduló/házassági fogadalom megerősítése (a továbbiakban együtt:
családi esemény) szolgáltatást nyújt a megrendelő részére.
2. A megrendelt szolgáltatás részletes leírása
hivatali munkaidőben v. azon túl.)

(külső

. ... .

helyszínes vagy hivatali helyiségben,

3.
Megrendelő(k) tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal Verebi Kirendeltségének Tanácstermében hivatali munkaidőben
megtartott családi eseményeket biztosítja térítésmentesen.
Megrendelő(k)

tudomásul veszi(k), hogy a 2. pontban megjelölt helyiségben, hivatali
túl lebonyolított családi eseményekért 10.000,- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni. A
külső helyszínen, hivatali munkaidőn túl lebonyolított családi eseményekért 20.000,- Ft
szolgáltatási díjat kell fizetni.

4.

munkaidőn

5. Megrendelő(k) tudomásul veszi(k), hogy Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat (szavalat,
hangosítás, stb.) nem biztosít.
A díjak a mindenkor hatályos törvényben meghatározott általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazzák.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő(k) által a 2. pontban részletesen körülírt
szolgáltatásért
Megrendelő(k)
...... .. ..... . .. ....Ft,
azaz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... forint szolgáltatási díjat
fizet/fizetnek.
7. A Megrendelő(k) a családi esemény szolgáltatási díját legkésőbb a szertartást megelőző 10.
napig a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 11736082-15806149 számú
költségvetési számlájára fizetik meg, házipénztárba történő befizetéssel, vagy átutalással. Az
anyakönyvvezető ellenőrzi a díjfizetés megtörténtét.
8. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a családi eseményt a
pontjában meghatározott időpontot megelőzően indokolás nélkül lemondhatja.

szerződés

1.

9. Megrendelő(k) tudomásul veszi(k), hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik
közre a családi esemény lebonyolításánál, ha a 6. pontban meghatározott összegű díjat
megfizették, és a feladóvevény bemutatásával igazolták a díjfizetés megtörténtét.
10. Megrendelő(k) tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a fentieken túl egyéb szolgáltatást
nem biztosít, azokat a Megrendelő(k) saját költségükön egyénileg biztosítják.
11 . E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó anyakönyvi jogszabályok,
Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes családi események
lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló mindenkor
hatályos önkormányzati rendelete, továbbá a Ptk. rendelkezései irányadóak.
Vereb, - - -év- -- - -hó- - - -- nap

Szolgáltató

Megrendelő(k)

