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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 2011. május 31-i ülésén alkotta meg a házasságkötéssel és a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő szolgáltatások díjairól szóló 29/2011. (V.31.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mely 2011. június 1-jén lépett hatályba. 

 

Az önkormányzati rendelet alkotására felhatalmazást adó, az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 2014. 

július 1. napjával hatályon kívül helyezésre került.  

 

A rendeletalkotásra a felhatalmazást az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Törvény) 96. §-a biztosítja:  

 

„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.” 

 

A Rendelet szerint anyakönyvi esemény a házasságkötő termen kívül külső helyszínen a 

Thury várban és a Nagy Gyula Galériában tartható.  

 

A Törvény 18. § (3)-(4) bekezdése szerint: 

„(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.” 

 

A rendelet-tervezetben új elemként jelenik meg a „hivatali helyiségen kívüli helyszín” 

fogalma, mely a házasságkötő termen kívül Várpalota közigazgatási területén tartott 

anyakönyvi esemény helyszínét foglalja magában.  

Erre a módosításra azért van szükség, mert az elmúlt időszakban több alkalommal merült fel 

igényként a házasulók részéről, hogy a Rendeletben nevesített külső helyszíneken kívüli 

helyszínen kívánnak házasságot kötni. A rendelet-tervezet 5. §-a tartalmaz további 

rendelkezéseket a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő házasságkötés vagy bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésével összefüggésben.  

 

A Rendelet szerint hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő anyakönyvi 

események alapdíja bruttó 2.000 Ft, hivatali munkaidőn kívül, külső helyszínen történő 

anyakönyvi események díja bruttó 20.000 Ft.  

A rendelet-tervezetben javaslatot teszek a díjtételek módosítására is.  



 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni 

kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint 

teszek eleget: 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Társadalmi hatása a központi jogszabályokban lefektetett házasságkötési rendelkezések 

érvényre juttatása. Gazdasági hatása a jogszabályi előírások alapján települési vonatkozásban 

beszedett díjtételek biztosítása. Költségvetési hatása a többletbevétel önkormányzati 

költségvetésben történő megjelenése, valamint a házasságkötéssel járó anyakönyv-vezetői 

feladatok finanszírozására történő fordítása.  

 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi 

következményei nincsenek. 

 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet-tervezet elfogadása többlet adminisztrációs terhet nem jelent.  

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján az önkormányzat 

kötelezettsége a rendelet megalkotása, jelen esetben a új rendelet alkotása a helyi viszonyok 

változásához történő igazodás érdekében. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
A rendelet-tervezet fenti feltételei adottak, többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem 

igényel.  

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és elfogadására! 

 

 

 

V á r p a l o t a, 2017. április 10. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 
  polgármester 

 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

 

…/2017. (          ) önkormányzati  

r e n d e l e t e  

 

 

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás 

ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § E rendelet hatálya Várpalota Város Önkormányzata közigazgatási területén történő 

házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos eljárásokra, az 

azokkal kapcsolatos többletszolgáltatásra, és a Várpalotai Polgármesteri Hivatal 

alkalmazásában álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.  

 

2. §  
 

E rendelet alkalmazásában: 

 

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

b) hivatali helyiség: Várpalota Város Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi 

esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (8100 Várpalota, Szent István út 1. 

házasságkötő terem) 

c) hivatali helyiségen kívüli helyszín: a házasságkötő termen kívül Várpalota közigazgatási 

területén tartott anyakönyvi esemény helyszíne 

d) hivatali munkaidő: a Polgármesteri Hivatalról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott munkarend 

e) többletszolgáltatás: anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli helyszínen, továbbá 

hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításához anyakönyvvezető 

biztosítása. 

 

3. § (1) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségben 

hivatali munkaidőben történő lebonyolítása díjmentes.  

 

(2) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségben hivatali 

munkaidőn túl történő lebonyolításáért 5.000 Ft díjat köteles fizetni a szolgáltatást igénybe 

vevő. 

 

(3) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségen kívüli 

helyszínen hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításáért 30.000 Ft díjat köteles fizetni a 

szolgáltatást igénybe vevő. 

 



4. § (1) A házasulandók, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének 

közeli halállal fenyegető egészségi állapota fennállása esetén az anyakönyvi eseménynek a 

hivatali helyiségen kívüli helyszínen, illetve hivatali munkaidőn túl történő megtartása 

díjmentes.  

 

(2) A 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat részére fizetendő díjat 

készpénz-átutalási megbízással lehet megfizetni. A befizetést igazoló iratot az 

anyakönyvvezetőnek a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését 

megelőző 3. nap 16,00 óráig kell bemutatni.  

 

5. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítését – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott feltételek 

mellett - a jegyző akkor engedélyezi, ha a helyszín alkalmas a szertartás ünnepélyes 

lebonyolítására.  

 

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény engedélyezése során 

figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok 

lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény nem 

veszélyeztetheti.  

 

(3) Az anyakönyvi iratok biztonságos szállításáról és kezeléséről az anyakönyvvezető 

gondoskodik.  

 

6. § (1) Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben lebonyolított házasságkötés vagy 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt - amennyiben az 

anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli 

munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kéri - a kifizetéskori illetményének a 

szabadidőre járó arányos összege illeti meg.  

 

(2) Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségen kívüli helyszínen lebonyolított házasságkötés 

vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi 

eseményenként bruttó 5.000 Ft illeti meg.  

 

7. § (1) Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott díjat a rendelet hatályba lépését követően 

bejelentett házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén kell alkalmazni. 

 

(3) Hatályát veszti a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 

összefüggő szolgáltatások díjairól szóló 29/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017. április 27. 

 

 

 

      Campanari-Talabér Márta                                                  dr. Ignácz Anita Éva 
                        polgármester                                                                          jegyző 



1. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati  rendelethez 

 

A D A T L A P 

 

hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli  

házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez 

 

 

I. A házasuló felek neve és elérhetőségei 

 

VŐLEGÉNY 

 

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

Lakcíme:………………………………………………………………………………… 

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

E-mail címe: …………………………………………………………………………….. 

 

 

MENYASSZONY 

 

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

Lakcíme:………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:…………………………………………………………………………… 

E-mail címe: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

II. A házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése tervezett időpontja:  

 

20….. év ……………… hónap ………. nap…… óra ….... perc 

 

 

 

Az elhelyezendő vendégek várható létszáma: ………… fő,  

 

melyből a házasuló felek szüleinek száma: …………. fő 

 

 

V á r p a l o t a , ….. év ……………….. hó ….. nap 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………. 

                   vőlegény                   menyasszony 

 


