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Iktatószám: SZ/127/2/2011. 

 
ELİTERJESZTÉS 

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgál-
tatási díjairól szóló rendelet megalkotása tárgyában 

 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
2011. január 1-tıl módosult az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl 
szóló 1982. évi 17. tvr. (a továbbiakban At.). A módosítás következtében az anyakönyvi szer-
tartásokhoz kapcsolódóan feladatként jelentkezett az önkormányzati rendeletalkotás az At. 
15/A. § (6)-(7) bek. szerinti témákban a 42/A. § (4) bek. a), valamint  b) pontjának felhatal-
mazása alapján. 
  

Ez alapján lehetıség van a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül tör-
ténı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás el-
lentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj 
mértékét meghatározni. 

 
Hivatkozott helyek a jogszabályból: 
 
15/A. § (6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli 
megkötése, létesítése, továbbá a munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élet-
társi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési ön-
kormányzat rendeletében meghatározott mértékő díjat kell fizetni. 
(7) A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat léte-
sítésében közremőködı anyakönyvvezetıt választása szerint a köztisztviselık jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott szabadidı egésze vagy egy része helyett az önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékő díjazás illeti meg. 
42/A. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kí-
vül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabá-
lyait, 
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül 
történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezetı részére fizetendı 
díj mértékét. 
 
A fizetendı díj mértékét a környezı települések hasonló rendeletei alapján állapítottuk meg. 



 

   

   

   
 

 

(alap) Szolgáltatás 
(+ Áfa) 

Anyakönyvvezetı díjazá-
sa/esemény/nettó  

Település 

Munkaidın 
kívül 

Hivatali he-
lyiségen kívül 

Munkaidın 
kívül 

Hivatali he-
lyiségen kívül 

Kisegítı dí-
jazá-
sa/esemény/n
ettó 

Dabas  8.000 30.000 10.000  10.000 

Isaszeg 15.000  25.000  12.000 15.000 12.000 

Kistarcsa 10-15.000   8.000   

Üllı    9.300 18.600 3.700 

Veresegyház 15.000 30.000 10.000 15.000 2.000 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen rendeletet alkotni a házasságkötések, a be-
jegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól 

 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Pécel Város Önkor-
mányzat Képviselı-testülete …../2011. (…) önkormányzati rendeletét a házasságkötések, 
a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól 
 
Pécel, 2011. február 18. 

 Szöllısi Ferenc 
 polgármester 

 
A döntéshez az SZMSZ 38. § (2) a) és t) pontja szerint minısített többség szükséges. 
 
Melléklet: rendelettervezet  
 
Az elıterjesztést készítette: Major Katalin anyakönyvezetı 
  
Az elıterjesztés SZMSZ-nek való megfelelıségét ellenırizte: Jeney Erzsébet irodavezetı 
  
Jelen elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 
 

 Dr. Csizmadia Julianna 
címzetes fıjegyzı 

 

 

 

 

 



 

   

   

   
 

 

Melléklet 

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testületének ……./2011.  (II. ……) önkormányzati 
rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események 
szolgáltatási díjairól 

 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az anyaköny-
vekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya Pécel Város közigazgatási területén a házasságkötési, a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) 
megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevıkre terjed ki. 

Díjfizetési kötelezettség 

2. § 

(1) A Polgármesteri Hivatali munkaidıben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkal-
mas hivatali helyiség, valamint az anyakönyvvezetı hivatalos közremőködése térítésmentes 

(2) A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény 
esetén a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott mértékő díjat kell fizetni. 

(3) A szolgáltatási díjakat a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára 
kell befizetni. 

Engedélyezés szabályai 

3. § 

 

(1) A rendelet 1. § foglalt események megrendelése a rendelet 2. sz. melléklete szerinti 
adattartalmú nyomtatványon történik 

(2) A hivatali munkaidın túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történı anyakönyvi 
esemény engedélyezése a rendelet 3. sz. melléklete szerinti nyomtatványon igényelhetı. 

Az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj 

4. § 



 

   

   

   
 

A hivatali munkaidın kívül történı családi események lebonyolításában közremőködı anya-
könyvvezetıt választása szerint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény-
ben meghatározott szabadidı, vagy a 4. sz. mellékletnek megfelelı díjazás illeti meg. 

Záró rendelkezések 

5. § 

Ez a rendelet 2011. kihirdetését követı napon lép hatályba.  

6.§ 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követıen bejelentett házassági szándék alapján in-
dult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 Dr. Csizmadia Julianna     Szöllısi Ferenc  

 címzetes fıjegyzı      polgármester 

 

A rendelet kihirdetve: 2011 ……………. 

 

        Dr. Csizmadia Julianna 

        címzetes fıjegyzı 

 

1. sz. melléklet a ….....-/2011. (II....) önkormányzati rendelethez 

Szolgáltatási díjak: 

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény   -  25.000.- Ft + Áfa 

Munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény  

a.) péntek -           8.000.- Ft + Áfa 

b.) szombat -         15.000.- Ft + Áfa 

 

 

 

 



 

   

   

   
 

2. sz. melléklet a …...../2011. (II....) önkormányzati rendelethez 

 

Megrendelés 

 

Házasságkötés/BÉT idıpontja: …................................................................. 

     …........... óra …..................perc 

 

Vılegény/Élettárs  

Neve: …......................................................................................................... 

Lakcíme: ….................................................................................................... 

Telefonszáma: …........................................................................................... 

 

Menyasszony/Élettárs  

Neve: …........................................................................................................... 

Lakcíme: …...................................................................................................... 

Telefonszáma: ….............................................................................................. 

 

Várható létszám: …..........................   szülık:.......................... 

 

Kért szolgáltatás: 

Szülıköszöntı: …..................................... gyertyagyújtás: …...................... 

Hozott pezsgı felszolgálása: …............... CD: …......................................... 

 

 

….................................................................  ............................................... 

   ügyfél     anyakönyvvezetı 

 



 

   

   

   
 

3. sz. melléklet a …...../2011. (II....) önkormányzati rendelethez 

Illetékbélyeg helye   

 

Kérelem 

Hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi események engedélyezéséhez 

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munka-
idın kívül történı engedélyezését  …..............év …....................... hónap …................ nap 
…..................óra idıpontra. 

 

Név: ….................................................... 

Lakcím: ….............................................. 

Szig. szám: …........................................ 

Név: …................................................... 

Lakcím: …............................................. 

Szig. szám: …....................................... 

 

Kérjük a házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli 
engedélyezését az alábbi helyszínen:  

…............................................................................................................................. 

Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezetı közremőködésének feltételeként: 

gondoskodunk az anyakönyvi esemény létesítésének méltó keretérıl 

gondoskodunk az anyakönyv helyszínre szállításáról és a helyszínen való biztonságos kezelé-
sének feltételeirıl 

Pécel, 2011. …............................ 

….......................................................  …...................................................... 

  ügyfél      ügyfél 

 

4. sz. melléklet a …...../2011. (II....) önkormányzati rendelethez 

Anyakönyvvezetı: 



 

   

   

   
 

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény - 15.000.- Ft 

Munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény  

       a.) péntek - 3.000.- Ft 

       b.) szombat - 8.000.- Ft 

Technikai segítı: 

Munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény 

       a.) péntek - 1.500.- Ft 

       b.) szombat - 3.500.- Ft 

 


