Rendelet-tervezet
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(XII…..) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezésének szabályairól szóló rendelet módosításáról
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen, valamint a
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 8/2012.(VI.08.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3§
(1) Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben a házasságkötés létesítésével kapcsolatban
nyújtott szolgáltatások díja 10.000.-Ft + ÁFA. Az önkormányzat abban az esetben, ha
legalább az egyik házasulandó fél Mátramindszenti állandó lakcímmel rendelkezik, 100 %
kedvezményt biztosít.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli, a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn és hivatali
helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén az önkormányzat részére járó díjat és az
anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Abban az esetben,
ha legalább az egyik házasulandó fél Mátramindszenti állandó lakcímmel rendelkezik, az
önkormányzat 50 % kedvezményt biztosít.
2. §
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen 1. sz. melléklet lép:
1.sz. melléklet
8/2012.(VI.08.) önkormányzati rendelethez
Házasságkötésért fizetendő díjak az önkormányzat rendelet 3. § (2) bekezdése alapján:
(1) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben: 20.000.-Ft,
melyből az anyakönyvvezetőt, választása esetén, megillető díjazás: 7.000.-Ft
(2) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül: 30.000.-Ft,
melyben az anyakönyvvezetőt, választása esetén megillető díjazás: 10.000.-Ft.
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
3. §
Ezen rendelkezés 2016. január 1. napján lép hatályba.
Mátramindszent, 2015. november 25.
/Horváth János/
polgármester

/Bata József/
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdés alapján az alábbi tájékoztatást adom
az előzetes hatásvizsgálatról:
Társadalmi hatás:
Az anyakönyvi szolgáltatások hivatali időben és hivatali helyiségben a legalább egyik házasulandó fél
Mátramindszenti lakcímmel rendelkezik, továbbra is díjmentesek, és nem változik a helyi lakosok
részére a munkaidőn túl hivatali helyiségében tartott esemény esetén, sem pedig a hivatali időn és
helységen kívüli esemény esetén sem a díj mértéke.
Változás ott van, hogy nem helyi lakosoknak emelt mértékű díjfizetési kötelezettséget tartalmaz a
rendelet-tervezet. Az igénylők eddig is tisztában voltak és ezután is tisztában lesznek a díjfizetési
kötelezettséggel és ennek függvényében döntenek a szolgáltatás mellett.
Összefoglalva: Az eddigi gyakorlathoz képest a helyi lakosokat érintően változást nem tartalmaz a
rendelet-tervezet.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Az elmúlt években átlagban 3 házasságkötés volt, azonban az elmúlt két évben jelentősen
megemelkedett a nem helybeliek házasságkötési kérelme, ezzel a házasságkötések száma is 6 – 8
alkalomra nőtt.
A felmerült kiadások az emléklap, a borító, az anyakönyvi kivonat, a helyiség rendbetétele, takarítása,
berendezése, díszítése, és zenei szolgáltatás, valamint virágcsokor voltak.
A tervezetben szereplő díjak nem helyben lakók esetén fogják csak biztosítani ezen költségeket, a
helybéli lakosok részére az önkormányzat továbbra is támogatást biztosít.
Környezeti, egészségügyi következmények:
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Az adminisztratív terhek a külső helyszínen tartandó házasságkötések létesítése tekintetében
növekednének az egyedi engedélyezési eljárás lefolytatása miatt, de várhatóan ez továbbra sem lesz
számottevő.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:
A szabályozásra való felhatalmazás mellett a törvény kötelezővé tette azt is, hogy helyi rendeletben
meg kell határozni a szolgáltatási díjakat, valamint az anyakönyvvezetőnek a munkaidőn túli és
helyiségen kívül végzett közreműködésért járó díjat. Ennek elmulasztása esetén a kormányhivatal
felügyeleti intézkedést tesz.
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Személyi feltételek jelenleg adottak.
Pénzügyi feltételek: a munkaidőn túli díjazás fedezete a jelenlegi költségvetésben nem biztosított.
A tárgyi feltételek nem ideálisak, de rendelkezésre állnak a szükséges feltételek.

