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Tisztelt Képviselőtestület!
A 2010. évi CXLVIII. törvény 27. §-a 2011. január 1-jei hatállyal módosította az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet (At.) rendelkezéseit, amelyek alapján egyes házasságkötésekkel
és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésével összefüggő díjazás körében
önkormányzati rendeletalkotás szükséges. Az At. 15/A. § (6)-(7) bekezdései a
következőket írják elő:
„(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli
megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a
települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett
az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.”
A jogszabály szerint a települési önkormányzatnak kell biztosítani házasságkötésre,
továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget, a
Hivatalban erre a célra biztosított a megfelelő helyiség. A jogszabály szelleméből az
következik, hogy a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
elsősorban a hivatali helyiségben történik, ugyanakkor természetesen igény
mutatkozik a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére is, melyet a jegyző engedélyezhet. A jogszabály értelmében az
anyakönyvvezető kizárólag akkor működhet közre a házasságkötésnek vagy a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál,
ha a felek
a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
méltó keretéről,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való
utazásáról, és
d) egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a
házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való
szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az
anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényben
előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az
hivatali helyiségen kívül történik. A külső helyszín választása esetén elterjedtté vált az
intézmények különtermében, vendéglátóhelyeken, városunk parkjaiban való
anyakönyvi közreműködés iránti igény, ugyanakkor ki kell emelni, hogy nem alanyi
jogú a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
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létesítése, miután a körülmények mérlegelése alapján meghozott eseti döntésről van
szó. A mérlegelés tárgyát elsősorban az anyakönyv biztonsága és az eseményhez méltó
helyszín képezhetik, de egyéb szempontok is előtérbe kerülhetnek. (A családjogi
törvény szerint közeli halállal fenyegető állapot esetén nem kell engedély a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötéshez, ahogyan ilyenkor a 30 napos várakozási idő alóli
felmentés sem szükséges).
Ami a munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményeket illeti, a törvényerejű rendelet szerint
nem köthető házasság, illetve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka
Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon. Ezzel összhangban a
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata is kimondja a Polgármesteri
Hivatal kapcsán, hogy házasságkötést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat hét
közben munkaidőn kívül és szombaton is biztosítani kell.
Az újonnan megalkotandó önkormányzati rendelet egyik szabályozási tárgyköre a
hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzatnak fizetendő díj meghatározása.
Jelenleg városunkban két vállalkozó, mint rendezvényszervező működik, amelyek a
Hivatal részére 15.000.-Ft/esemény esküvői hozzájárulást fizetnek, de az ügyfelekkel
ennél jóval magasabb közreműködői díjat fizettetnek ki. Az anyakönyvvezető
hivatalos helyiségén kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködési díja is
jelen állapot szerint szintén 15.000.-Ft/esemény, melyet ügyfeleink postai csekken az
Önkormányzat számlájára fizetnek ki.
A javasolt díjtételeket a rendelettervezet tartalmazza, az egyes díjak megállapítása
nyilvánvalóan nem irányulhat haszonszerzésre, de nélkülözhetetlen a ténylegesen
felmerülő költségek felszámolása: a különféle rezsiköltségek, mint a fűtés, takarítás,
világítás, őrzés, illetőleg az anyakönyvvezető részére fizetendő díj összege.
A másik szabályozás tárgykör az anyakönyvezetőt a hivatali munkaidőn túli
közreműködésért megillető díj, ami a munkajogi szabályok szerint túlmunkának
minősül. Az eljáró anyakönyvezetőnek választási joga van, hogy ezt a díjat veszi
igénybe, vagy helyette a szabadidőt választja
A Hivatal közszolgálati szabályzata szerint jelenleg a hivatali munkaidőn és hivatali
helységen
kívül
történő
házasságkötés
lebonyolításában
közreműködő
anyakönyvvezetőt bruttó 4.000.-Ft díjazás illeti meg. A rendelettervezetben javasolt
bruttó 6.000.-Ft/anyakönyvi esemény díj kifizetése lehetőséget teremt az
anyakönyvvezetők munkájának elismerésére, és nem utolsó sorban az
anyakönyvvezetők többletköltségei /ünnepi öltözet, fodrász, stb./ kompenzálására.
A hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése miatt fizetendő díj fedezetet biztosít az
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anyakönyvvezető
részére
kifizetendő
többletszolgáltatások költségeire is.

illetményre,

illetve

a

további

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet tárgyalja
meg, és hozza meg döntését.
Dombóvár, 2011. április 19.

Kerényi Zsolt
alpolgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2011. (
) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő
díjakról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
15/A. § (6) és (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya az anyakönyvvezető által az anyakönyvi eseménnyel
kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokra, a szolgáltatás nyújtásában résztvevőkre és a
szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
és az egyéb családi esemény,
2. anyakönyvvezető:
Dombóvár
Város
Polgármesteri
Hivatalának
anyakönyvvezetője,
3. egyéb családi esemény: anyakönyvvezető közreműködésével történő
ünnepélyes szertartás, különösen a névadó és a házassági évforduló,
4. hivatali helyiség: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának székhelyén
található épületben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas alábbi
helyiségek:
a. az Ujváry-terem,
b. az első emeleti kistanácskozó,
c. és az anyakönyvezetői iroda,
5. hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény: a hivatali helyiségen kívül
engedélyezett anyakönyvi esemény,
6. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatában meghatározott,
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozókra irányadó munkarenden
kívüli anyakönyvi esemény,
7. rendkívüli körülmény: a házassági szándékot vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése iránti szándékot bejelentő valamelyik fél személyben fennálló olyan
körülmény, így különösen mozgáskorlátozottság, egészségi állapot vagy magas
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életkor, amely miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben való
megjelenés,
8. többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, a
munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény, valamint az anyakönyvi eseményen a
jogszabályban rögzített eljáráson túl biztosított, az 1. mellékletben
meghatározott szolgáltatás.
3. A többletszolgáltatás díja és a díj megfizetése
3. §
(1) A többletszolgáltatásért a 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.
(2) Rendkívüli körülmény fennállása esetén nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen
kívüli anyakönyvi eseményért.
(3) Amennyiben a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényben
meghatározottak szerint a házasság nyomban megköthető, nem kell díjat fizetni a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért.
4. §
(1) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény megrendezése előtt legalább 15
nappal korábban kell megfizetni Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési
elszámolási számlájára.
4. A munkaidőn kívül anyakönyvi eseményben közreműködő díjazása
5. §
(1) Amennyiben a munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő
anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidőt választja, bruttó 6.000,-Ft díjazás illeti meg anyakönyvi
eseményenként.
5. Záró rendelkezés
6. §
(1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bejelentett házassági szándék, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése iránti szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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1. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez
A többletszolgáltatások díja

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

A
Többletszolgáltatás
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény
Munkaidőn kívüli anyakönyvi
esemény a kistanácskozóban vagy az
anyakönyvezetői irodában
Munkaidőn kívüli anyakönyvi
esemény az Ujváry teremben,
amennyiben a házassági szándékot
vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése iránti szándékot bejelentő
felek egyike sem rendelkezik
dombóvári lakcímmel
Munkaidőn kívüli anyakönyvi
esemény az Ujváry teremben,
amennyiben a házassági szándékot
vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése iránti szándékot bejelentő
felek legalább egyike rendelkezik
dombóvári lakcímmel
Anyakönyvi emléklap
Zeneszolgáltatás
Gyertyagyújtás
Versmondás
Pezsgős koccintás
Asztaldísz

B
Díj
25.000,-Ft
8.000,-Ft

20.000,-Ft

15.000,-Ft

Díjmentes
1.500,-Ft
1.000,-Ft
1.000,-Ft
1.500,-Ft
2.500,-Ft
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