
Előterjesztés 
 

Tárgy: a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet-tervezet  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 
42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a hivatali helyiségen 
kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályiról és 
díjairól szóló 8/2011(IV.13) önkormányzati rendeletet. 
Ezen, jelenleg hatályos rendeletünkben rögzítésre kerültek a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés  létesítése engedélyezésének szabályai és 
feltételei, a fizetendő díjtételek, valamint a közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjak. 
 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezésre került,  ugyanakkor 2014. július 1-jén 
hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény). 
A Törvény 96. §-ában felhatalmazást kapott 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, valamint 
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. 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló 
8/2011(IV.13) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a 
rendelet bekezdése hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozást tartalmaz.  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet 
módosítani a helyi rendelet bevezető részét, így mivel a jelenleg hatályos rendelet bevezető 
része módosításra szorul, mert hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozik, így új 
rendeletet kell alkotni. 
 
A rendelet-tervezet a jelenleg hatályos rendelet bekezdését módosítja, az egyéb szabályait  
átveszi, így a házasságkötésért fizetendő díjak mértéke sem változna. Beépítésre kerülne 
viszont a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető ruházati támogatása. 
A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 
tükrében - az alábbi tájékoztatás adható: 
 
Előzetes hatásvizsgálat 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A házasulókra nehezedő többlet anyagi terhet nem jelent, mivel nem emelkednek a 
házasságkötésért fizetendő díjak, a költségvetés kiadásai sem változnak, mivel az 
anyakönyvvezetőt eddig is megillette a közreműködésért fizetendő díj és a ruházati 
támogatás. 
b) környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 



c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve hatása nincs. 
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Jogszabályváltozás miatt szükséges a rendelet felülvizsgálata és új rendelet alkotása. 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg. 
 
Indokolás 
1. §: A helyi rendelet hatályáról rendelkezik. 
2. §: A rendelet értelmezi a hivatali helyiség, hivatali munkaidő és többletszolgáltatás 
fogalmát 
3. §: A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályait foglalja össze. Anyakönyvi eseményként csak a házasságkötés 
szerepel a rendeletben, mert  a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nincs hatásköre a 
községi anyakönyvvezetőknek 
4. §: Díjfizetés szabályait tartalmazza. 
5. §: Anyakönyvvezető díjazását tartalmazza. 
6-7.§: A hatályba lépésről, és a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről 
rendelkezik. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezetet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen. 
 
Tengelic 2015. február 17. 

 
Tolnai Lászlóné sk. 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tervezet 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015(…) önkormányzati rendelete 
a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 
1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró  Pénzügyi Bizottság véleményének 
kikérésével – a következőket rendeli el:  

1.§. 
 
A rendelet hatálya Tengelic Község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásokra  
az  e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed 
ki. 

2.§ 
 

Jelen rendelet alkalmazásában: 
a) hivatali helyiség: a Tengelici Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme. 
b) hivatali munkaidő: a Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
         Szabályzatában  meghatározott munkarend. 
c) többletszolgáltatás: a hivatali időn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli 

                 házasságkötés lebonyolítása. 
3.§. 

 
A hivatali helyiségen kívül és a hivatali időn kívül történő házasságkötések megtartására 
vonatkozó kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az 
anyakönyvvezetőnél benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, 
hogy vállalják a 3. § (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díj megfizetését, és tudomásul 
veszik, hogy a 3. §. (4) bekezdés szerinti szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztása az 
anyakönyvi esemény elmaradását vonja maga után. 
 

4.§. 
 

(1) A hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali időn kívül történő házasságkötésért a 
házasulók a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott mértékű díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha 
az anyakönyvi eseményre az At-ben meghatározott rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 
 
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő szolgáltatási díj 10.000.-Ft + ÁFA. 
 
(3) Hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségben tartandó házasságkötésért fizetendő         
      szolgáltatási díj 5.000,-Ft +ÁFA. 
 
(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díjat a házasulók az engedély megadását 
követően, az engedélyben megjelölt módon fizetik meg. Az erről szóló igazolást legkésőbb a 
házasságkötést megelőző 8. napon, hivatali időben kötelesek bemutatni az 
anyakönyvvezetőnél.  



 
5.§. 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt       
      házasságkötésenként  bruttó 10.000.-Ft díjazás illeti meg. 
 
(2) Az anyakönyvvezetőt  évente egy alkalommal a feladat ellátására tekintettel          
     20.000.-Ft összegben ruházati támogatás illeti meg. Az anyakönyvvezető az összeg      
     felhasználásáról  számlával köteles elszámolni a tárgyév december 15. napjáig.  

 
 

6. §. 
 

Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 
 

7.§.  
 
Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló 8/2011(IV.13.) önkormányzati 
rendelet. 
 
Tengelic  2015. február 17. 
 
 
 
Gáncs István sk.                                                                 Tolnai Lászlóné sk. 
polgármester                                                                            jegyző 
 

 
 


