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E L T E R J E S Z T É S  
 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. február 28-i rendkívüli nyílt ülésére 

 
 
 
 
 
 

El terjesztés címe és tárgya:  
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 
 
 

 
Tárgykört rendez  jogszabály:    

- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  
 
 
 
 

 
 
 
 

El terjeszt :   Mészáros Lőrinc polgármester 
Az el terjesztést készítette:  Dr. Fehér Diána aljegyző 

 
 
 
 



 
Tisztelt Képvisel -testület! 

 
 
A Képviselő-testület a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályait és díjait 2012. évben rendeletben szabályozta. 

A korábbi rendelet bevezető rendelkezésében szereplő, a rendeletalkotásra felhatalmazó 
jogszabály hatályát vesztette, ezért szükséges a korábbi rendelet helyett új rendelet 
megalkotása. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában 

kapott felhatalmazás 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.” 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet tervezet elfogadását. 

Felcsút, 2017. február 23. 

Tisztelettel: 
    
         Mészáros L rinc 
            polgármester 
 
RENDELET TERVEZET: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 
…/2017. (….) önkormányzati rendelete  

 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaid n kívül történ  házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. 
törvény 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján; a 19.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 



1. § A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként a rendelet 1. mellékletének 1) pontjában meghatározott díjat kell 
megfizetni. 

 
2. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként a rendelet 1. mellékletének 2) pontjában meghatározott díjat kell 
megfizetni.  

 
3. § A hivatali helyiségen kívüli és egyidejűleg hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a rendelet 1. 
mellékletének 3) pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.  

 
4. § A rendelet 1. mellékletében meghatározott díjak megfizetése alól a házasulók 

valamelyikének orvos által igazoltan közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt, a 
házasulók teljes személyes díjkedvezményben részesülnek. 

 
5. § Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározottak 

szerint a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy 
tényállás szerint az 1. §-ban, vagy a 2. §-ban, illetve a 3.§-ban meghatározott 
díjbevételből annak nettó értékének 75%-ával megegyező összege illeti meg őt.  

 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet. 

 

 
 

                
                 Mészáros Lőrinc                                Dr. Sisa András 
 polgármester                                       jegyző 

 
Záradék: 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
 
Kelt: Felcsút, 2017. március …. 

 
P.H.  

Dr. Sisa András jegyző  



 
  
1. melléklet a …/2017. (….) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj: 

 
  20.000,- Ft  

 
 
2) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj: 
 

   10.000,- Ft 
 

3) Hivatali helyiségen kívüli és egyidejűleg hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
esetén az ügyfél által fizetendő díj:  
 
                                                                                                         30.000,- Ft 
            
 
Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
 
 
 



 
I N D O K O L Á S  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

rendelethez 
 

Általános indokolás 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a  
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályait és díjait a Képviselő-testületnek rendeletben kell szabályoznia. 
 

1. §-hoz 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének módját határozza meg. 
 

2. §-hoz 
A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díját határozza 
meg. 
 

3.§-hoz 
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díját határozza 
meg. 
 

4.§-hoz 
A hivatali helyiségen kívüli és egyidejűleg hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
esetén a többletszolgáltatás díját határozza meg. 
 

5.§-hoz 
A többlet szolgáltatás díjának megfizetése alóli mentesség szabályait határozza meg. 
 

6.§-hoz 
Anyakönyvvezető díjazását határozza meg. 
 

7.§-hoz 
Az (1) bekezdés a rendelet hatályba léptetéséről, a (2) bekezdés hatályon kívül helyezésről 
rendelkezik. 
 

 
 
 
 
 
 



 
TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR L 

(a jogalkotásról 2010. törvény CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján): 
   

Rendelet-tervezet címe: a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló rendelet 
 
 
Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet egyértelmű és könnyen értelmezhető szabályozást ad a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 
Gazdasági hatás: nincs 
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti, egészségügyi következmények: A rendelet elfogadásának ilyen jellegű 
következménye nincs.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A rendeletalkotási felhatalmazás egyben kötelezettséget is jelent az 
önkormányzatok képviselő-testületei számára. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak a Közös Önkormányzati Hivatal útján. 
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