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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal a CSB/01/02892-2/2017. számú felhívásában 
tájékoztatta a települési önkormányzatok jegyzőit, hogy 2017. évi ellenőrzési munkatervében 
a Miniszterelnökség feladatul tűzte ki a helyi önkormányzatok anyakönyvi eljárásról szóló 
rendeleteinek felülvizsgálatát. A vizsgálat elsődleges célja annak megállapítása, hogy a 
képviselő-testületek eleget tettek-e az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (a 
továbbiakban: At.) előírt szabályozási kötelezettségeiknek, az At. 96. §-ában megfogalmazott 
felhatalmazás alapján:  
 
„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. 96. §-ában megfogalmazott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek egyrészről a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai vonatkozásában – kötelező rendeletalkotási 
feladata van, másrészről – hivatali helységen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének díja kapcsán – a helyi szintű 
szabályozás csupán egy lehetőség. 
 
 



 

Az At. 9. §-a és a 31. §-a értelmében a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályaira, valamint ebben az esetben a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékére vonatkozó, törvény által  
előírt rendeletalkotási kötelezettség kizárólag a megyei jogú város, valamint a járási hivatal 
székhelye szerinti önkormányzatot érinti. 
 
Az At. 19. §-a szerint: 
„(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. 
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő 
helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.” 
 
A rendelettervezet alapján a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés térítésmentes maradna, a 
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén – többletszolgáltatásként – 7.000,- Ft díj 
kerülne meghatározásra (ezen összeg pl. Makón 10.000,- Ft, Nagylakon 7.500,- Ft, 
Magyarcsanádon 15.000,- Ft), amely összeggel megegyező díjazás illetné meg az 
anyakönyvvezetőt az At. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben. 
 
Jelenleg nincsen hatályban olyan önkormányzati rendelet településünkön, amely a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését 
szabályozná, illetve meghatározná a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét, ezért a jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése érdekében a rendeleti szabályozás szükséges. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékletét 
képező rendelettervezetet vitassa meg, illetve a tervezet szerinti tartalommal alkossa meg 
rendeletét. 
 
 
Kiszombor, 2017. február 23. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
                  polgármester 



 

TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2017. (_______) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén történő 
házasságkötésekre terjed ki. 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 
a) hivatali helyiség: Kiszombori Polgármesteri Hivatal 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 
8. szám alatti épületében lévő tanácsterem (házasságkötő terem), 
b) hivatali munkaidő: a Kiszombori Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkaidő, 
c) hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre meghatározott időszak: hétfő, szerda, 
csütörtök munkanapjainak 16.00 és 19.00 óra közötti, kedd munkanapjának 17.00 és 19.00 
óra közötti, pénteki munkanapjának 13.00 és 19.00 óra közötti és szombati napjának 10.00 és 
19.00 óra közötti időszaka. 

 
3. § 

 
(1) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
házasságkötési szertartás lebonyolításakor alapszolgáltatásként térítésmentesen biztosítja az 
ünnepi beszédet, a gyertyát, az emléklapot borítóval, továbbá hivatali helységen belül a gépi 
zenét. 
(2) Az alapszolgáltatások közé nem tartozik a virágcsokor, az asztali dísz, a szülőknek 
átadott virág, a homokszóráshoz szükséges kellékek, a pezsgő, valamint a hivatali helységen 
kívül a szertartáshoz szükséges hangosítás, melyek biztosításáról - igény szerint – a házasulók 
gondoskodnak. 

 
4. § 

 
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezése iránti kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg az 
anyakönyvvezetőnél kell benyújtani. 
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés időpontja a 2. § c) pontjában 
meghatározott időszakon belüli időpontra tűzhető ki. 
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést csak hivatali munkaidőn kívül lehet 
lebonyolítani.  

 



 

(4) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (2) bekezdése szerinti eljárásban 
a jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulók által választott helyszínen 
szemlét tart, amelyről feljegyzést készít, a feljegyzést az engedélyezésre tett javaslathoz 
csatolni kell. 
 

5. § 
 

(1)  Az Önkormányzat hivatali munkaidőben a házasságkötés lebonyolításához alkalmas 2. § 
a) pontjában megjelölt hivatali helyiséget biztosítja térítésmentesen.  
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés is térítésmentes. 
(3) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának díja 7.000.-Ft. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés előtt legalább 5 nappal a 
Kiszombori Polgármesteri Hivatalának pénztárába kell befizetni. A befizetést igazoló 
dokumentumot az anyakönyvvezető az engedélyezés iránti kérelem irataihoz csatolja. 
(5) A házasságkötés elmaradása esetén, a házasulók a befizetett díj visszatérítésére akkor 
tarthatnak igényt, ha a házasságkötés lemondását a tervezett időpontot megelőző utolsó 
munkanapon, a hivatali munkaidő végéig írásban az anyakönyvvezetőnek bejelentik. 
(6) Amennyiben az (5) bekezdésben foglalt bejelentés elmarad, a befizetett díj nem jár vissza. 

 
6. § 

 
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben meghatározott szabadidőt választja, házasságkötésenként 7.000,- Ft összegű 
díjazás illeti meg, amely összeg a munkaadót terhelő járulékot is tartalmazza. 

 
7. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően bejelentett házasságkötési szándék esetén indult eljárásokban kell alkalmazni.  
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. ………….. 
     

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló  

______/2017. (_______) önkormányzati rendelethez 
 

Társadalmi hatás: 
A helyi rendelet megalkotásának társadalmi hatása a központi jogszabályokban előírt 
házasságkötési rendelkezések érvényre juttatása.  
 
Gazdasági hatás:  
Gazdasági hatása a jogszabályi előírások alapján települési vonatkozásban beszedett díjtételek 
biztosítása.  
 
Költségvetési hatás:  
A többletbevétel a helyi önkormányzati költségvetésben történő megjelenése a 
házasságkötéssel járó anyakönyvvezetői feladatok finanszírozására történő fordítása.  
 
Környezeti és egészségügyi következmények: 
Nincs.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
Nem jelentős. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban foglaltak alapján felhatalmazást 
kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályait, 
illetve rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 
Jelenleg nincsen hatályban olyan önkormányzati rendelet településünkön, amely a fentieket 
szabályozná, ezért a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekénben a rendeleti szabályozás 
szükséges. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2017. február 23. 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



 

 
INDOKOLÁS  

 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló  
______/2017. (_______) önkormányzati rendelethez 

 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-ban foglaltak 
alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályait, illetve rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékét. 
 
Az At. 19. §-a szerint: 
„(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. 
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő 
helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.” 
 
A rendelettervezet alapján a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés térítésmentes maradna, a 
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén – többletszolgáltatásként – 7.000,- Ft díj 
kerülne meghatározásra, amely összeggel megegyező díjazás illetné meg az 
anyakönyvvezetőt az At. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben. 
 
Jelenleg nincsen hatályban olyan önkormányzati rendelet településünkön, amely a fentieket 
szabályozná, ezért a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekénben a rendeleti szabályozás 
szükséges. 
 
Kiszombor, 2017. február 23. 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 

 
 
 
 
 


