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ELŐTERJESZTÉS 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. február 4-i ülésének 
…... napirendi pontjához 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az anyakönyvi szolgáltatások 
helyi szabályairól szóló 6/2011. (VI. 29.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
során megállapítottam, hogy néhány 
rendelkezése pontosításra szorul, illetve 
indokolt a rendelet kiegészítése.  

 
A rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdésében 

meghatározásra kerül a házasságkötésre és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 
alkalmas hivatali helyiség, ez azért is fontos, 
mert a hivatali helyiségen kívüli eseményekre 
eltérő szabályozás van egyes kérdésekben.  

 
A házasság hivatali helyiségen, illetve 

hivatali munkaidőn kívüli megkötéséhez, 
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat 
hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn 
kívüli létesítéséhez a házasságkötés vagy a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
helye szerint illetékes jegyző engedélye 

szükséges, az erre vonatkozó 
részletszabályokat a rendelet-tervezet 3-4. §-a 
tartalmazza.  
 

A rendelet-tervezet 1. melléklete 
tartalmazza a szolgáltatások díját. A 
szolgáltatások díja eddig 20.000,- Ft volt, 
amely most az ÁFA mértékével kerülne 
emelésre.  

 
A jogszabályszerkesztési elveket 

figyelembe véve kerül sor a hatályos rendelet 
módosítása helyett új rendelet megalkotására.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 

Velem, 2014. január 29. 
 

 
 Dr. Zalán Gábor s.k. 
 jegyző 
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
    /2014. (II.       ) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, 
valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól 

 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet 15/A. § (6) bekezdésében és 
42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya Velem község közigazgatási 

területén történő házasságkötések, a bejegyzett 
élettársi kapcsolatok eljárásai kapcsán az e 
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe 
vevőkre terjed ki.  

 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat házasságkötésre és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas 
hivatali helyiségei az anyakönyvvezető hivatali 
irodája (Velem, Rákóczi u. 73.). 

(2) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok létesítése esetén hivatali munkaidőn 
belül, az anyakönyvvezető hivatali irodájában 
ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető 
hivatalos közreműködése. 

 
3. § 

 
(1) Nem tartható házasságkötés és nem létesíthető 

élettársi kapcsolat a Velemi Gesztenye Napok 
időtartama alatt.  

(2) A házasságkötés hivatalos helyiségen kívüli 
megkötése és a bejegyzett élettársi kapcsolat 
hivatali helyiségen kívüli létesítése szabadtéren 
május 2. és szeptember 30. között engedélyezhető.  

(3) Házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn, valamint 
hivatali helyiségen kívül munkanapokon 19.00 
óráig, pihenőnapon 11.00 óra és 19.00 óra között 
engedélyezhető. 

 
4. § 

 
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésnek 
engedélyezési eljárása kérelemre indul. A 
kérelemnek tartalmazni kell a házasulók vagy felek 
nevét, a tervezett házasságkötés vagy bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésének időpontját, helyét, a 
szertartáson résztvevők várható számát, a 
törvényben és e rendeletben foglaltak biztosítására 
vonatkozó adatokat, információkat.  

(2) A hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötésnek és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének engedélyezési eljárása kérelemre 
indul. Jóváhagyó döntés esetén a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (2) 
bekezdésének a) pontja szerint kell eljárni. 

 
5.§ 

 
(1) A hivatali helyiségen és/vagy az 

anyakönyvvezető munkaidején kívül történő 
anyakönyvi eseményekért a megrendelők az e 
rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni. 

(2) Díjfizetési kötelezettség alól a polgármester 
ad mentességet, amennyiben a hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötésre és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésére rendkívüli körülmény miatt 
kerül sor. A polgármester döntése ellen a képviselő-
testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli 
körülménynek minősül, ha valamelyik házasuló, 
illetve élettársi kapcsolatot létesítő 
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora 
miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali 
helyiségben való megjelenés.  

 
6. § 

 
(1) A szolgáltatási díjat a Kőszegi Közös 

Önkormányzati Hivatal számlájára kell megfizetni, 
a házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése időpontját megelőzően. 

(2) Amennyiben az esemény elmarad és azt 5 
nappal korábban bejelentik, a szolgáltatási díjat a 
hivatal visszafizeti. 

(3) A szolgáltatási díj a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal bevétele. 

 
7. § 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze 
vagy egy része helyett 
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a.) hivatali helyiségen  kívül megtartandó 
eseményenként nettó 5 000 Ft összegű díj, 

b.) hivatali helyiségben megtartott 
eseményenként nettó 2 500 Ft összegű díj, 

vagy annak arányos része  illeti meg. 
(2) Az anyakönyvvezetőt megillető díj kifizetése 

tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik, míg 
a szabadidő megváltására a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény rendelkezései az 
irányadóak. 

 
8. § 

 
A megrendelő által igénybe vehető szolgáltatás 

díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

9. § 
 
A szolgáltatási megállapodást a rendelet 2. 

melléklete tartalmazza.  

 
10. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 

hatályba.  
(2) Hatályát veszti Velem Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az 
anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 
6/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete és az azt 
módosító 8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet.  

 
 
Velem, 2014. február 4. 
 
 
 

 Horváth Miklós s.k. Dr. Zalán Gábor s.k. 
 polgármester jegyző 
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1. melléklet a     /2014. (II.     .) önkormányzati rendelethez: 
 
 

 
 
Szolgáltatások  Díj: 

SZJ: 93.05.10.9.  
 
1.) Közreműködés külső helyszínen történő házasságkötés, bejegyzett élettársi 
  kapcsolat létesítésénél: 
                 20.000 Ft+ÁFA 
 
2.) Közreműködés a hivatali helyiségben történő házasságkötés, bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésénél  
 – munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 16 óra után 
 – munkanapokon pénteken 13.30 óra után, valamint  
 – pihenőnapon megtartott eseményeknél 
                 20.000 Ft + ÁFA 
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2. melléklet a       /2014. (II.        ) önkormányzati rendelethez: 
 

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
Velemi Kirendeltség 
9726 Velem, Rákóczi u. 73. 
Tel.: 94/563-380 
 

Szolgáltatási megállapodás 
 
 
Amely létrejött egyrészt a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal mint szolgáltató, másrészt 
 
Név:   ____________________________   Lakcím:  _____________________________  
szám alatti lakos mint megrendelő között a 
 
 20... év ________________ hó ________nap ________ órakor tartandó házasságkötésére, 
bejegyzett élettársi kapcsolat  létesítésében való közreműködésre.  
 
A megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik: 

SZJ: 93.05.10.9. 
 

a) Közreműködés külső helyszínen történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésénél  

 20.000 Ft+ÁFA 
 

b) Közreműködés a hivatali helyiségben történő házasságkötés, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésénél 

− munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 16 óra után 
− munkanapokon pénteken 13.30 óra után, valamint  
− pihenőnapon megtartott eseményeknél  

 20.000 Ft+ÁFA 
 
Összesen (bruttó): …………… Ft 
  

azaz ……………………………….Ft, mely az általános forgalmi adót  tartalmazza. 
 
A szertartást a hivatali helyiségen kívül, az alábbi helyszínen kérem biztosítani 
 
 .............................................................................................................................  

 
 
Velem, 20... ………… 
 
 
  ……………………….                                                          …………………….  
          Megrendelő                                                                    Anyakönyvvezető 
 

 


