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Tárgy: A házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló 30/2017. 
(VIII.31.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 
 
 
Érintett bizottság:  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 

A házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló 30/2017. (VIII.31.) 
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ház. köt. rendelet) a felmerülő igények alapján 
célszerű felülvizsgálni és módosítani a házasságkötési események szolgáltatási körét az 
alábbiakkal kiegészítve: 

- Hivatali munkaidőn túli, és hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen történő 
anyakönyvi esemény - házasságkötés – létesítésének bevezetése, amely nem 
veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett hivatali helyiségben megtartandó 
anyakönyvi esemény lebonyolítását. 

- Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény lebonyolítása - a Munka 
Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok kivételével - pénteki 
napokon 14.00-17.00 óra és szombati napokon 9.30-17.00 óra között engedélyezett. 

- Hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen történő házasságkötés létesítése 
Kistarcsa Város közigazgatási területén belüli rendezvény helyszínen, ahol  
biztosítani kell a megfelelő méretű és minőségű fedett helyszínt,  amely lehetővé 
teszi az anyakönyv biztonságos kezelését, illetve vendéglátó egység helyiségeiben, 
amennyiben a külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes és 
biztonságos lebonyolítására. A helyszínt és a helyszín technikai feltételeit a 
házasulandóknak kell biztosítania, az anyakönyvvezetővel történő egyeztetés 
alapján a helyszín előzetes megtekintésével. 
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- A hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen történő 
házasságkötés létesítése során az anyakönyvvezető közreműködése mellett az alábbi 
anyakönyvi szolgáltatások biztosítása: 
a) anyakönyvvezető ünnepi szertartása, 
b) anyakönyvvezető ünnepi szülő köszöntője (igény esetén), 
c) gyűrűváltás dísztálca biztosításával,  
d) gyertya és gyertyagyújtás, 
e) egyéb házassági ceremónia biztosítása pl: homoköntés, pezsgős köszöntés (a 

kellékekről a párok gondoskodnak). 
- Az anyakönyvi esemény munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli, külső 

helyszínen történő szolgáltatási díjának megállapítása. 
- Az anyakönyvvezetők díjazásának meghatározása. 

 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv.( a továbbiakban: At.) 31. § (1) bekezdése alapján: 
„A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, megyei jogú 
városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának 
anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.”  
 
Az At. 96.§-a értelmében: 

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.” 
 
Az At. 18. § (2-4) bekezdése értelmében: 

„(2) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének 
engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem 
benyújtásától számított öt napon belül dönt. 

(3)   A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a 
felek nyilatkoznak arról, hogy 

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják, 
b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 
c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 

bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. 
(4) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli 

megkötésénél, ha a jegyző a (2) bekezdésben foglalt engedélyt megadta, és a felek a (3) 
bekezdésben foglalt feltételeket teljesítik.” 
 
Az At. 19. § (1) és (1a) bekezdése alapján: 

„ (1)   Ha a települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, 
továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 
díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében 
meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

(1a)   Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen 
kívüli megkötésében, továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a házasulók a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000001.tv#lbj84ide278
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000001.tv#lbj86ide278
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000001.tv#lbj87ide278
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A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése alapján: 
„Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, 
augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.” 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a és 17/A. §-a szerint a jogszabály 
előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
17. § (1) „A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
17/A. §   A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az előzetes hatásvizsgálat eredményét 

mérlegelje, és - a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével - akkor tegyen 
javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül 
szükséges.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet-tervezet jelentős gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. A ház. 
köt. rendeletben az anyakönyvi eseményekből esetlegesen származó többletfeladatok az 
Önkormányzat oldalán többletköltséget jelentenek, amelyeket a tervezet az anyakönyvi 
eseményeket igénybevevőkre hárítja. 

 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz.  
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A Ház. köt. rendeletben a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívüli külső 
helyszínen történő házasságkötésért fizetendő díj és az anyakönyvvezető díjazásának 
újraszabályozása szükséges.  

 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Az anyakönyvi eseményekből származó többletfeladatok kapcsán felmerülő többletköltések 
nem térülnének meg.  
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000130.tv#lbj35idd6d1
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VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.  
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a házasságkötések 
lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 30/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
 
 
Kistarcsa, 2022. március 21. 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 


