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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az 

eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. 

(IV.28.) önkormányzati rendeletében szabályozta a 2010. évi I. tv. 19., §-a, valamint 96. §- 

alapján a házasulók által fizetendő, valamint a közreműködő anyakönyvvezető részére 

fizetendő díjazás mértékét. 

 

A felhatalmazó jogszabály az alábbiak szerint rendelkeznek: 

 

„19. § (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. 

 

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 díjazás mértékére teszünk javaslatot annak alapján, hogy 2017. évhez képest egy 

házasságkötés lebonyolításához szükséges dologi költségek (virág, emléklap, gyertya, 

rezsiköltség, stb.) valamint az anyakönyvvezető költségei (ruházat, helyszínre utazás, fodrász-

kozmetika költsége) jelentősen megemelkedtek. 

 

A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért (pl szabadtéren, parkban, 

rendezvénytermekben, stb.) a korábbi 20.000.- Ft helyett 30.000.- Ft, a házasságkötés 

munkaidőn kívüli kötése esetén 10.000.- Ft helyett 20.000.- Ft megfizetését kezdeményezzük.  

 

Az anyakönyvvezető díjazása a korábbi bruttó 10.000.- Ft-ról bruttó 15.000.- Ft-ra emelkedne. 

 

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az önkormányzati rendelet 

módosítását.   

 

Ostoros, 2021. január 28.  

        Vasas Ágostonné 

        jegyző 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000001.tv#lbj82id2c47
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Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2021.(…..)önkormányzati rendelete 

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez 

kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló  

7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ostoros Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, 

valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez 

kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép és az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1) Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért Harmincezer forint mértékű 

díjat kell fizetni az Önkormányzat részére, mely az anyakönyvvezető és kellékek 

helyszínre történő kiszállásának többletköltségét foglalja magába. Az 

alapszolgáltatáson felüli egyéb szolgáltatás igénybevételére külön megállapodás alapján 

van lehetőség. 

 

(2) Házasságkötés munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként Húszezer forint mértékű díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.” 

 

2. § 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(1)  A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt eseményenként – választása szerint - a közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti szabadidő vagy bruttó Tizenötezer 

forint díjazás illeti meg.” 

 

3. § 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 

Böjt László       Vasas Ágostonné  

polgármester        jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került:  2021…... 

A rendelet kihirdetésre került: 2021….. 

 

Vasas Ágostonné 

jegyző 


