
Balatonújlak Község Önkormányzatának        
      Képviselő- testülete     
             

 
BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2018. (I. …..)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  
 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékérőlszóló 9/2017.(VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. § a) és b) pontjábankapott felhatalmazás alapján, aMagyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (2)bekezdésében meghatározott 
feladatkörébeneljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, 
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékérőlszóló 9/2017.(VI.27.)önkormányzati 
rendelet(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2.§ 

Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
Balatonújlak, 2018. január  …... 

 

Tüske Gkláborné                                                                               Nagy Gáborné  polgármester                                                                                      
jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. január …... 

 

Nagy Gáborné 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 3/2018. (I…..) önkormányzati rendelethez 

 

1. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez 

 

A többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

  

1. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által többletszolgáltatás ellentételezéseként 
fizetendő díj:  

    pénteken:    10.000,- Ft 
   szombaton: 20.000,- Ft 
 
2. Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által többletszolgáltatás ellentételezéseként 

fizetendő díj:  
         
pénteken:    10.000,- Ft 
   szombaton: 10.000,- Ft 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
J e g y z ő j e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: B10/1/2018.   5. számi úlőterjesztés      
     

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének2018. január 29-i ülésére 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 

engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, 
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékérőlszóló önkormányzati rendelet 

módosításárólszóló 3/2018. (I…..) önkormányzati rendelet  

 
Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Atv. 96. §-a felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak arra, 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.” 
 
A rendelettervezet szabályozza a hivatalimunkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés estén 
fizetendő díjak mértékét, a rendelet 1. melléklete szerinti az eddigi díjtételeket megemelve.  
 
A rendeletet 2018. február 1. napján javaslom hatályba léptetni.  
 
 
Kéthely, 2018. január 10. 
 
 

Nagy Gáborné 
jegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 
szóló 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás:

Egyéb  
hatás: 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-a 
alapján:  
„96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, 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.” A rendelet megalkotásának 
társadalmi/gazdasági hatása, hogy a házasulandók terhei, a 
díjtételek emelkedése folytán, növekedni fognak.  

Költségvetési hatása a többlet- 
bevétel helyi önkormányzati 
költségvetésben történő megjelenése, 
települési célokra, valamint a 
házasságkötéssel járó anyakönyv-
vezetői feladatok finanszírozására  
történő fordítása.  
 

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Önkormányzat kötelezettsége tehát az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  
96.§-a alapján a rendelet megalkotása. A rendelet megalkotása jogszabályi előírásból adódó kötelezettség. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a remélt többletbevétel elmaradna. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


