
 

 

Város Önkormányzat                
 

Polgármesterétől 

H-2740 Abony 

Kossuth tér 1. 

 
                                           Az előterjesztés készítésében 

közreműködött: 

Jegyzői Titkárság 

Okmányiroda 

                                Az előterjesztést megtárgyalta:  

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2011.  február 10.-i ülésére 

 

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események 

szolgáltatási díjairól szóló …./2011. (….) önkormányzati rendelet megalkotására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2011. január 1. napjával változott az anyakönyvekről a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: tvr.), melynek 15/A. §-

sa kiegészül az alábbi (6) – (8) bekezdésekkel: 

„(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. 

(8) Nem köthető házasság, illetve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka 

Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon.” 

 

A tvr. 42.§ (4) bekezdése alapján „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 szabályozza 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 tvr. 15/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak alapján: 

Telefon/Fax: (53) 360-010 

Telefon: (53) 361-571 



 

„(1) A települési önkormányzat jegyzője gondoskodik arról, hogy az anyakönyvvezetőnek 

tárgyalásra alkalmas helyiség álljon rendelkezésre”.  

 „(2) A települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, továbbá bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helységet, amelyben a házasságkötés, valamint a 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik.” 

 

A jegyző utasításban rendelkezett, a jelenleg is hatályos, a házasságkötés során igénybe 

vehető egyéb szolgáltatások és családi rendezvények áfa nélküli díjáról: 

A külső helyszínen történő házasságkötés díja áfa nélkül 25.000,-Ft. 

A házasságkötő terem biztosítása ingyenes. 

Gépzene 3.200,-Ft 

Szőnyeg felterítés 3.200,-Ft 

Virágdísz elhelyezés a folyosón 3.200,-Ft 

Pohárköszöntő /1/ fő 100,-Ft 

 

A Városháza dísztermének bérleti díjáról a Képviselő-testület évente hoz döntést. A bérleti díj 

összege a 2011. évre vonatkozóan 11.000,-Ft+ÁFA, a 337/2010. (XI.25.) számú határozat 

szerint. 

 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási 

kötelezettsége áll fenn, a rendeletben az alábbiakat kell meghatározni: 

- a munkaidőn kívül megkötött házasságért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért 

az önkormányzatnak járó díjat 

- a hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért és bejegyzett élettársi kapcsolatért az 

önkormányzatnak járó díjat 

- a munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért és bejegyzett 

élettársi kapcsolatért az önkormányzatnak járó díjat 

- az előző pontokban meghatározott díjakból a (választása szerint) az 

anyakönyvvezetőnek maximálisan járó díjat 

- a munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályait 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

Abony, 2011. február 02. 

                                                                                           

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2011. (….) önkormányzati rendelete 

 

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események 

szolgáltatási díjairól 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés c.) pontjában, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § 

(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Abony város közigazgatási területén történő házasságkötési, 

bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események megünneplése 

kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

 

 

2.  A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai 

és díjfizetési kötelezettség 

 

2. § 

 

(1)     A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése és egyéb családi esemény engedélyezését e rendelet 1. melléklete 

szerinti nyomtatványon kell kérni a bejelentkezéskor. 

 

3. § 

 

Hivatali munkaidőn kívüli a házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése, és egyéb családi esemény, ha az Abony Város Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott hivatali munkaidőn kívül eső időpontban 

történik. 

 

4. § 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő házasság 

megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, valamint egyéb családi 

esemény (házassági évforduló, házasság megerősítésével kapcsolatos szertartás, 

névadó) esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként e rendelet 2. 

mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

(2) A rendelet 2. mellékletében meghatározott szolgáltatások igénybevétele és díj 

megfizetése a sorszámmal ellátott „megrendelés és számla” megnevezésű 

nyomtatványon rögzített módon és időpontban történik. 

 

3. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése esetén az anyakönyvvezetőt megillető díj 



 

5. § 

 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, valamint bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésében és egyéb családi esemény során közreműködő anyakönyvvezetőt, 

amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő 

egésze vagy része helyett díj fizetését kéri, 10.000,-Ft összegű díj illeti meg. 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő és 

hatályba lépés után megszervezésre kerülő házasságkötések és bejegyzett élettársi 

kapcsolatok létesítése, valamint egyéb családi események esetén is alkalmazni kell. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 10.-én megtartott 

ülésén. 
 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Németh Mónika 

            polgármester  jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2011. február ……. 

  

 Dr. Németh Mónika 

 jegyző 



1. melléklet a …/2011. (….) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

K É R E L E M 

 

 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének és egyéb családi esemény megrendezésének engedélyezéséhez 

 

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének / egyéb 

családi esemény hivatali helyiségen kívüli engedélyezését. 

 

Név: ………………………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………… 

 

Név: ………………………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………… 

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín: 

Abony, ……………………………………………………………………………………... 

 

A 30.000,-Ft +ÁFA összegű díj megfizetésének időpontja…………………….. / 

megfizettük. 

 

Tudomásul vesszük, hogy az engedély megadása esetén az anyakönyvvezető kizárólag 

akkor működik közre a házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli 

lebonyolításánál, ha az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (4) bekezdésében meghatározott 

feltételeket biztosítjuk, melyek a következők: 

1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (4) bekezdés: 

„A (3) bekezdésben foglalt engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 

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.” 

 

Abony, ………………..év ………………..hó ………nap 

 

 

…………………………………………..                      ……………………………………….. 

                           aláírás              aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a …../2011. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

1. Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi 

események szolgáltatási díjai 

 

1.1. Hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése és egyéb családi esemény szolgáltatási díja: 30.000,-Ft +ÁFA 

 

1.2. Munkaidőn kívül tartott házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és 

egyéb családi esemény szolgáltatási díja: 10.000,-Ft +ÁFA 

 

1.3. A hivatali helyiségen kívül, továbbá a munkaidőn kívül tartott házasságkötés, 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi esemény során igénybe vehető 

egyéb szolgáltatások díja: 

 

gépzene: 3.500,-Ft+ÁFA 

szőnyegfelterítés: 3.500,-Ft+ÁFA 

virágdísz elhelyezés a folyosón: 3.500,-Ft+ÁFA 

pohárköszöntő: 150,-Ft/fő 

 

technikai közreműködés: 6000,-Ft 

takarítás: 3.200,-Ft 

 

1.4.  Munkaidőben és a hivatali helyiségben igénybe vehető alapszolgáltatás: 

 

gépzene: 3.500,-Ft+ÁFA 

szőnyegfelterítés: 3.500,-Ft+ÁFA 

virágdísz elhelyezés a folyosón: 3.500,-Ft+ÁFA 

pohárköszöntő: 150,-Ft/fő 

 

 

 

 

  

 

 

 


