
Előterjesztés 
A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasság-
kötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai-

ról és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

1. előterjesztés száma: 176/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve:  Bajtekné Halász Ildikó 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – rendelet-tervezet 
- 2. melléklet – törvényességi felhívás 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- anyakönyvi eljárásról szóló2010. évi I. törvény 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény 
- anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM 

rendelet 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 

Általános indokolás 
 

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár utasításával elrendelt 
célellenőrzése végrehajtása során a Fejér Megyei Kormányhivatal az FE/02/984-1/2017 számú 
levelében törvényességi felhívással élt az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 
szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tekintetében. 
A felhívás alapján elkészítettük a Rendeletet hatályon kívül helyező és a hivatali helyiségen 
kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet-tervezetet. 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 
 

2.§-hoz 
A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakat 
tartalmazza. 

3.§-hoz 
 

Az anyakönyvvezető díjazását tartalmazza. 
 

4.§-hoz 



A hatályba léptető rendelkezés. 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a hivatali helyiségen kívül és a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Hatásvizsgálati lap 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

Az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező feladatai el-
látásáról költségvetési rendelete alapján gondoskodik. Ezek figyelembevételével került előké-
szítésre a rendelettervezet. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendelet-tervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet-tervezetnek nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége,  

Képviselő-testületi döntés alapján. Az önkormányzat rendeletének megalkotását magasabb 
szintű jogszabályok teszik kötelezővé az önkormányzat számára.  

6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 

Elmaradás esetén várható következmény a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás 
egyéb eszközeinek alkalmazásáról dönt. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. 
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet fogadja el. 

Bicske, 2017. június 20. 
 
 
        Pálffy Károly 
        polgármester 

 
   



 
1.melléklet a 176 /2017 számú előterjesztéshez 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/984-1/2017. törvényességi felhívá-
sáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/984-1/2017. számú törvényességi felhívását megtárgyalta és annak rendelkezéseivel 
egyetért. 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényességi felhívás alapján úgy 
dönt, hogy megalkotja a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házas-
ságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló önkormányzati rendeletét. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
______/2017. (____) önkormányzati rendelete 

 
A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasság-
kötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai-

ról és díjairól 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § E rendelet alkalmazásában 
 
a) hivatali munkaidőn a Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
a hivatal általános munkarendjeként meghatározott időszakot, 
b) hivatali helyiségen a 2060 Bicske, Hősök tere 4. szám alatti ingatlanon található épület he-
lyiségeit 
kell érteni. 
 
2. § (1) A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni. A 
díjat a házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentését 
követő 5 napon belül kell megfizetni készpénz átutalási megbízáson vagy átutalással a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal számlájára. 
 
(2) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidőn kívül 
történő lebonyolításáért fizetendő díja szertartásonként 15.000,-Ft + Áfa. 
 



(3) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívül 
történő lebonyolításáért fizetendő díja szertartásonként 30.000,- Ft +Áfa. 
 
(4) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidőn és hi-
vatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért fizetendő díja szertartásonként 45.000,- Ft 
+Áfa. 
 
(5) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a házasulók, bejegyzett élettársi kapcso-
latot létesítők valamelyikének orvos által igazoltan közeli halállal fenyegető egészségi állapota 
esetén. 
 
(6) A házasulók, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők jogosultak a (2)-(4) bekezdés szerint 
megfizetett díj 80 %-ának visszaigénylésére, ha  
a) a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a szertartás időpontja előtt legalább 
15 nappal korábban írásban lemondják, 
b) a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a házasulóknak, bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítőknek fel nem róható okból nem lehetséges és ennek igazolására szolgáló 
dokumentumot a visszaigényléssel egyidőben a jegyzőnek benyújtják. 
 
3. § A házasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyv-
vezetőt 
 
a) hivatali munkaidőn kívül szertartásonként bruttó 10.000,- Ft, 
b) hivatali helyiségen kívül szertartásonként bruttó 15.000,-Ft 
díjazás illeti meg. 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az ese-
ményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 1/2011. (II.1.) 
önkormányzati rendelet. 
 
Bicske, 2017. ______ 
 
 
Pálffy Károly        Fritz Gábor 
polgármester            jegyző 
 
ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. …………………. 

 Fritz Gábor 
 jegyző 
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