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Kiskunhalas Város Polgármesterének  
 

Előterjesztése 
 

a Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére  
 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása 
tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2012. február 29. napján tartott ülésén az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a 
továbbiakban: Tvr.) 15/A § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján megalkotta a 
házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2012. (II. 
29.) önkormányzati rendeletét tekintettel a 2010-ben megváltozott anyakönyvi 
jogszabályokra, mely az eltelt időszak alatt nem került módosításra.  
 
2014. március 15. napján hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, melynek IV. Családjogi könyve tartalmazza a házasságkötésre vonatkozó 
szabályokat, míg 2014. július 1. napján hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény (a továbbiakban: At.) . 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében 2017. év elején 
átfogóan megvizsgálja a helyi önkormányzatok anyakönyvi tárgyú rendeleteit. Szakmai 
segítségnyújtása során felhívta a figyelmet At. 96. §-ában foglalt rendeletalkotási 
felhatalmazásnak való megfelelésre. A vizsgálat kiterjed továbbá a rendelet szabályozási 
elemeire is, hogy az nem terjeszkedik-e túl a törvény által kapott felhatalmazás keretein.  
 
Az At. 3. §-ában foglaltak alapján a törvény alkalmazásában anyakönyv: az elektronikus 
anyakönyv és a papír alapú anyakönyv. A törvény hatálybalépését követően bekövetkezett 
vagy hatálybalépésekor az anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi eseményekre 
vonatkozó bejegyzéseket az elektronikus anyakönyvbe kell teljesíteni. Ezzel tehát 2014. július 
1. napjától  megszűnt a papír alapú anyakönyvezés, a jelenlegi négyféle (születési, halotti, 
házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati) anyakönyvet egyetlen, személyhez kötött 
nyilvántartás váltotta fel.  
 
Az At. 96. § - ában felhatalmazást kapott 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.§ b) pontjában rögzített többletszolgáltatások körén kívül eső vállalkozási 
„rendezvényszervezői” szolgáltatásokra vonatkozó díjtételek önkormányzati rendeletben 



 

történő megállapítása az At. felhatalmazó rendelkezései körén kívül esik. Ezen díjak a 
házasulók és bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők igényeihez igazodó, nem kötelezően 
igénybe veendő szolgálatásokra vonatkoznak, nem kapcsolódnak közvetlenül az 
önkormányzat azon közhatalmi jellegű többletszolgáltatásához, hogy az adott eseményre 
hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kerül sor. Az önkormányzat a 
többletszolgáltatásokon túl igénybe vehető szolgáltatások nyújtására együttműködési 
megállapodást köt a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-vel. 
 
A többletszolgáltatás díjainak, így a házasságkötő terem hivatali munkaidőn kívüli bérleti 
díjának és az anyakönyvvezetők közreműködési díjának megváltoztatása nem indokolt. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
Határozati Javaslat:  
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 
polgármestert a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén igénybe 
vehető szolgáltatások nyújtására vonatkozóan Kiskunhalas Város Önkormányzata és a 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás 
megkötésére, aláírására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Fülöp Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző  
Határozatról értesül: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 
    dr. Gyenizse Katalin Hatósági Csoportvezető 
 
Kiskunhalas, 2017. december 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

………/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletéhez 
 

(jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: az eljárási szabály változása a lakosság körében érzékelhető 
 
Gazdasági hatás: Nem releváns. 
 
Költségvetési hatásai: Az eddigiekhez képest nem releváns. 
 
Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: Nem növeli 
 
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
a megváltozott jogszabályi környezet miatt szükségessé vált a korábbi önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata és a törvényi változásoknak megfelelő új önkormányzati rendelet alkotása.  
 
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak  
 
Kiskunhalas, 2017. december 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja által biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 96.§ a) és b) pontjaiban kapott 
felhatalmazás alapján, Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi 
és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

   1. A rendelet hatálya 
 
1.§ 

 
A rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási területén hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 
terjed ki.  
 

2. Értelmező rendelkezések 
 
2.§ 

 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Hivatali helyiség: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti épülete emeletén található Házasságkötő terem.  
2. Hivatali munkaidő: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarend.  
 

3. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályai 

 
3.§ 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet a szándék bejelentésekor az 
anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni e rendelet 1. sz. függelék szerinti kérelem 
nyomtatványon.  

(2) A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi 
feltételek teljesítésén túl igazolják e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díj 
megfizetését.  

 
 
 

4.§ 



 

 
(1) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben házasságkötés és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése nem tartható Kiskunhalas Város Napja és a Halasi Szüreti Napok 
időtartama alatt.  
 

5.§ 
 

(1) Vasárnap, és december 31-én házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a 
felek valamelyikének közeli halállal fenyegető állapotát kivéve nem engedélyezhető.  

(2) A hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése akkor 
engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítését, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem 
akadályozza.  

 
4.A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

 
6.§ 

 
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés vagy 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a 
szolgáltatás igénybevevői által fizetendő díjak mértékét a rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti díjra, a díj megfizetésére, a díj meg nem fizetésének 
jogkövetkezményeire, valamint a díj visszatérítésére vonatkozóan a Hivatal és a 3.§ (1) 
bekezdés szerinti kérelmet előterjesztők szolgáltatási megállapodást kötnek.  

 
7.§ 
 

 
(1) A szolgáltatás igénybevevői e rendelet 1. sz.mellékletében foglaltak szerint megállapított 

díj teljes összegének visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra, 
vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó bejelentésüket a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat tervezett időpontját megelőző legkésőbb 5. munkanapig írásban 
visszavonják.  

(2) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékra, vagy a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó bejelentésüket az (1) bekezdésben meghatározott 
időpontot követően, vagy egyáltalán nem vonják vissza, és a házasságkötésre, vagy a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj 
visszatérítésére nem jogosultak.  

(3) A szolgáltatás igénybevevői e rendelet 1. sz.mellékletében foglaltak szerint megállapított 
díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének állapota közeli 
halállal fenyegető.  

(4) A szolgáltatás igénybevevői e rendelet 1. sz.mellékletében foglaltak szerint megállapított 
díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek a „Házasság Hete” 
rendezvénysorozat időtartama alatt kötnek házasságot.  
 



 

5. Záró rendelkezések 
 

8.§ 
 
(1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 

bejelentett házassági szándékra és azt követő házasságkötésre, vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése iránti szándékra és azt követő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 
kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti a Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2012. 
(II.29.) önkormányzati rendelete.  

 
Kiskunhalas, 2017. december 14. 
 
 
 

Fülöp Róbert     Komlósné Dr. Fekete Anikó 
polgármester      jegyző 

 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.  
 
Kiskunhalas, 2017. december „…”  
 

Komlósné dr. Fekete Anikó  
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. sz. melléklet 
a ……./2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

 
A házasságkötéshez és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 
 

1. Hivatali munkaidőn kívül (hivatali helyiségben) 
 

• Házasságkötő terem bérleti díja     6.000,- Ft 
 

• Házasságkötő terem bérleti díja szőnyeggel    7.500,- Ft 
 

2. Az anyakönyvvezetőt megillető közreműködési díj 
 

• Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben   10.000,- Ft 
 

• Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül  
az At. 18.§ (3) és a 32.§ (3) bekezdése  
alapján engedélyezett helyszínen     15.000,- Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. sz. függelék 
a ……./2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  

KÉRELEM 
hivatali helyiségen és /vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséhez 
Alulírottak 
 
___________________________________________________________________________ 
 (vőlegény/bejegyzendő élettárs neve, címe, elérhetősége) és 
 
___________________________________________________________________________ 
(menyasszony/bejegyzendő élettárs neve, címe, elérhetősége) kérjük 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy házasságkötésünket/bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítését* (továbbiakban: esemény) 
 
__________ év __________ hó__________ nap _________ órakor  
 
___________________________________________________________________________ 
helyszínen engedélyezni szíveskedjék. 
Kérelmünknek helyt adó döntés estén előzetesen fellebbezési jogunkról lemondunk. 
 
Nyilatkozunk, hogy a házasságkötési/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése* iránti 
szándékunk bejelentésekor megismertük a hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn kívül 
tartandó esemény jogszabályi feltételeit, valamint biztosítjuk az alábbi feltételek teljesülését:  

• tanúk – és ha szükséges – tolmács vagy jelbeszédben jártas jelenlétét, 
• a hivatali helységen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő 

körülmények bekövetkezte esetére az eseményre alkalmas helyiséget jelölünk meg, 
• gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,  
• a hivatali helyiségen és/vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő többletszolgáltatás 
ellentételezéseként megállapított díjat megfizetjük és a megfizetés tényét az 
anyakönyvvezető előtt az eseményt megelőzően 5 nappal igazoljuk.  

A lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére alkalmas helyiség: 
___________________________________________________________________________ 
Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető akkor működik közre a hivatali helyiségen, 
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél*, ha a 
fenti feltételeket teljesítettük:  
 
*kívánt rész aláhúzandó 
 
Kiskunhalas, __________________________ 
 
_________________________   _____________________________ 
vőlegény /bejegyzendő élettárs   menyasszony / bejegyzendő élettárs 


