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Iktatószám: SZ/293/10/2011. 

 
ELİTERJESZTÉS 

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási 
díjairól szóló rendelet módosítása tárgyában 

 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Pécel Város Képviselı-testülete megalkotta 9/2011. (III. 7.) önkormányzati rendeletét a házasságköté-
sek, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól. Az alkalmazá-
sa során felmerült néhány technikai hiányosság, pontatlanság, amit jelen módosítással az alábbiak sze-
rint szükséges javítani. 
 
A házasságkötés megrendelımintájából (a módosítással érintett rendelet 2. számú melléklete) kima-
radt az eseményen közremőködı hivatali dolgozók, így az anyakönyvvezetı, esetlegesen a technikai 
segítı felsorolása. 
 
A házasságkötési eljárás lebonyolítása illetékmentes, ezért a hivatali munkaidın kívül történı anya-
könyvi esemény engedélyezésére vonatkozó kérelembıl  ( a módosítással érintett rendelet 3. számú 
melléklete) törlésre kerül az illetékbélyeg helyére vonatkozó rendelkezés. 
 
Az anyakönyvvezetıket megilletı díjazás (a módosítással érintett rendelet 4. számú melléklete) meg-
határozásakor nem került feltüntetésre, hogy a bér nettó vagy bruttó. A rendelet megalkotásakor a 
szándék a nettó díjak meghatározása volt. A módosítással ez a helyzet rendezıdik. 
 
Kérem Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az alábbi rendelet-alkotási javaslatot elfogadni. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének ……./2011.  (II. ……) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkor-
mányzat Képviselı-testületének 9/2011. (III. 7.) számú a házasságkötések, a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelete 
módosításáról. 

Pécel, 2011. április 20. 
 Szöllısi Ferenc 
 Polgármester 

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

 Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı 



 

   

   

   
 

Rendelettervezet: 

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testületének ……./2011.  (II. ……) önkormányzati ren-
delete Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2011. (III. 7.) számú a házasságköté-
sek, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló ön-

kormányzati rendelete módosításáról 

 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvekrıl, a házasság-
kötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2011. (III. 7.) számú a házas-
ságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) módosítására a következıket rendeli el: 

1.§ 

A R 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

2. § 

A R 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

3. § 

A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 

Záró rendelkezések 

4. § 

Ez a rendelet 2011. kihirdetését követı napon lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondos-
kodik a helyben szokásos módon 

5.§ 

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı eljárásokban is alkalmazni kell. 

 

 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 

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: …......................................... 

Az eseményen közremőködı hivatali dolgozók: 

Anyakönyvezetı: ………………………………………… 

Technikai segítı:………………………………………..... 

Pécel, ………………………………….. 

 

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

   ügyfél     anyakönyvvezetı 

 

 



 

   

   

   
 

 

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

Kérelem 

Hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi események engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidın kívül 
történı engedélyezését …..............év …....................... hónap …................ nap …..................óra idı-
pontra. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Kérjük a házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli engedé-
lyezését 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 kezelésének 
feltételeirıl 

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

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

  ügyfél      ügyfél 

 

 

 

 



 

   

   

   
 

 

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

Anyakönyvvezetı: 

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény - 15.000.- Ft +járulék 

Munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény  

       a.) péntek - 3.000.- Ft+járulék 

       b.) szombat - 8.000.- Ft+járulék 

Technikai segítı: 

Munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény 

       a.) péntek - 1.500.- Ft+járulék 

       b.) szombat - 3.500.- Ft+járulék 

 


