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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELQTERJESZTÉSE 
a képviselQ-testület 2022. november 24-i ülésére 

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

többletszolgáltatásért fizetendQ díjak mértékérQl szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 

Tisztelt KépviselQ-testület! 

Az Alaptörvény L) cikke szerint Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nQ 
között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet 
fennmaradásának alapját. Az állam önmagukban való méltóságuk és értékük miatt is védi a 
házasságokat. A házasságkötéshez való jog alapvetQ emberi jog. A házasságkötés 
önkéntességének elvét több nemzeti megállapodás is rögzíti, így például az Emberi Jogok 
egyetemes Nyilatkozatának 16. cikke szerint: >Mind a férfinak, mind a nQnek a házasságra érett 
kor elérésétQl kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül 
házasságot kötni és családot alapítani.= 

A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggQ, valamint az élettársi viszony 
igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi 
XXIX. törvény 3.§ (1) bekezdés a) pontja lapján a házasságra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény (továbbiakban: Atv.) 31. § szerint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti 
szándékot kizárólag a fQvárosi kerületi, megyei jogú városi, járási hivatal székhelye szerinti 
képviselQ-testület hivatalának anyakönyvvezetQjénél lehet bejelenteni.  

Az Atv. 96. § a) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy 
rendeletben határozzák meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidQn kívül 
történQ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait.  

Az Atv. 96. § b) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy 
rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidQn kívül 
történQ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezetQ részére fizetendQ díj 
mértékét. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ -testülete jogszabályi felhatalmazás alapján 2011-
tQl a 21/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelettel vezette be a többletszolgáltatásokért 
fizetendQ díjakat, így a terembérleti és az anyakönyvvezetQk közremqködésért fizetendQ 
díjakat. 2011.01.01-tQl az anyakönyvvezetQk közremqködési díja munkaidQn kívül: 
házasságkötQ teremben: 10.000,- Ft, külsQ helyszínen: 15.000,-Ft, a terembérleti díj: 6000,- 
illetve 7500,- Ft volt.  

2012-ben új rendeletet alkotott a képviselQ-testület a 10/2012. (II.29.) ebbe a fenti díjat 
változatlanul kerültek átemelésre.  

2017-ben a megváltozott jogszabályi környezet és a Kormányhivatal szakmai iránymutatás 
alapján új rendeletet alkotott a képviselQ-testület 45/2017 (XII.15.), az elQterjesztés szerint a 
többletszolgáltatások díjának megváltoztatása nem volt indokolt.  



2019-ben elkészült a HázasságkötQ terem felújítása, 2019. május 1. napjától használhatták újra 
a termet a házasulandók. Ezt megelQzQen 2019. 03.28. napján tartott képviselQ-testületi ülésen 
döntött a testület a díjak módosításáról. 2019.05.01. napjától az önkormányzat részére fizetendQ 
díjak: a házasságkötQ teremben: 10.000,- Ft, külsQ helyszínen: 10.000,-Ft lett. Az 
anyakönyvvezetQk közremqködési díja változatlan maradt (házasságkötQ teremben: 10.000,- 
Ft, külsQ helyszínen: 15.000,-Ft).  

A házasulandók 2019 óta külsQ helyszín esetén 25.000,- Ft-ot fizetnek, a házasságkötQ terem 
használata esetén 20.000,- Ft-ot, azonban az évek során az üzemeltetési költségek jelentQsen 
megemelkedtek (berendezés, takarítás, fqtés-hqtés), valamint az anyakönyvvezetQk díja 2011 
óta változatlan. 

 

A fentiek alapján a házasságkötéshez és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásokért fizetendQ díjak módosítását javaslom 2023. január 1. napjától az 
alábbiak szerint: 
 

1. Hivatali munkaidQn kívül az önkormányzat részére fizetendQ díj:  
÷ HázasságkötQ teremben:      15.000,- Ft 
÷ At. 18.§ (3) és a 32.§ (3) bekezdése alapján engedélyezett 

külsQ helyszínen:       15.000,- Ft 
2. Hivatali munkaidQn kívül az anyakönyvvezetQt megilletQ közremqködési díj: 

÷ HázasságkötQ teremben:      15.000,- Ft 
÷ At. 18.§ (3) és a 32.§ (3) bekezdése alapján engedélyezett 

külsQ helyszínen:       20.000,- Ft 
 
Kérem a KépviselQ-testületet a rendelet-módosításának megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
HatáridQ:   2022. november 24. 
FelelQs:   Kollárné dr. Lengyel Linda jegyzQ 
Végrehajtásért felelQs: dr. Gyenizse Katalin hatósági csoportvezetQ 
Határozatról értesül: dr. Gyenizse Katalin hatósági csoportvezetQ 
     
     
 
Kiskunhalas, 2022. november 11. 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
  



Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 
.../2022. (XI&..) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidQn kívül történQ házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendQ díjak mértékérQl szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 

Általános indokolás: 

Az Alaptörvény L) cikke szerint Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nQ 
között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet 
fennmaradásának alapját. Az állam önmagukban való méltóságuk és értékük miatt is védi a 
házasságokat. A házasságkötéshez való jog alapvetQ emberi jog. A házasságkötés 
önkéntességének elvét több nemzeti megállapodás is rögzíti, így például az Emberi Jogok 
egyetemes Nyilatkozatának 16. cikke szerint: >Mind a férfinak, mind a nQnek a házasságra érett 
kor elérésétQl kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül 
házasságot kötni és családot alapítani.= 

A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggQ, valamint az élettársi viszony 
igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi 
XXIX. törvény 3.§ (1) bekezdés a) pontja lapján a házasságra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény (továbbiakban: Atv.) 31. § szerint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti 
szándékot kizárólag a fQvárosi kerületi, megyei jogú városi, járási hivatal székhelye szerinti 
képviselQ-testület hivatalának anyakönyvvezetQjénél lehet bejelenteni.  

Az Atv. 96. § a) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy 
rendeletben határozzák meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidQn kívül 
történQ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait.  

Az Atv. 96. § b) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy 
rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidQn kívül 
történQ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezetQ részére fizetendQ díj 
mértékét. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ -testülete jogszabályi felhatalmazás alapján 2011-
tQl a 21/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelettel vezette be a többletszolgáltatásokért 
fizetendQ díjakat, így a terembérleti és az anyakönyvvezetQk közremqködésért fizetendQ 
díjakat. 2011.01.01-tQl az anyakönyvvezetQk közremqködési díja munkaidQn kívül: 
házasságkötQ teremben: 10.000,- Ft, külsQ helyszínen: 15.000,-Ft, a terembérleti díj: 6000,- 
illetve 7500,- Ft volt.  

2012-ben új rendeletet alkotott a képviselQ-testület a 10/2012. (II.29.) ebbe a fenti díjat 
változatlanul kerültek átemelésre.  

2017-ben a megváltozott jogszabályi környezet és a Kormányhivatal szakmai iránymutatás 
alapján új rendeletet alkotott a képviselQ-testület 45/2017 (XII.15.), az elQterjesztés szerint a 
többletszolgáltatások díjának megváltoztatása nem volt indokolt.  

2019-ben elkészült a HázasságkötQ terem felújítása, 2019. május 1. napjától használhatták újra 
a termet a házasulandók. Ezt megelQzQen 2019. 03.28. napján tartott képviselQ-testületi ülésen 
döntött a testület a díjak módosításáról. 2019.05.01. napjától az önkormányzat részére fizetendQ 
díjak: a házasságkötQ teremben: 10.000,- Ft, külsQ helyszínen: 10.000,-Ft lett. Az 



anyakönyvvezetQk közremqködési díja változatlan maradt (házasságkötQ teremben: 10.000,- 
Ft, külsQ helyszínen: 15.000,-Ft).  

A házasulandók 2019 óta külsQ helyszín esetén 25.000,- Ft-ot fizetnek, a házasságkötQ terem 
használata esetén 20.000,- Ft-ot, azonban az évek során az üzemeltetési költségek jelentQsen 
megemelkedtek (berendezés, takarítás, fqtés-hqtés), valamint az anyakönyvvezetQk díja 2011 
óta változatlan. 

A fentiek alapján a házasságkötéshez és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásokért fizetendQ díjak módosítását javaslom 2023. január 1. napjától az 
alábbiak szerint: 

1. Hivatali munkaidQn kívül az önkormányzat részére fizetendQ díj:  
÷ HázasságkötQ teremben:      15.000,- Ft 
÷ At. 18.§ (3) és a 32.§ (3) bekezdése alapján engedélyezett 

külsQ helyszínen:       15.000,- Ft 
2. Hivatali munkaidQn kívül az anyakönyvvezetQt megilletQ közremqködési díj: 
÷ HázasságkötQ teremben:      15.000,- Ft 
÷ At. 18.§ (3) és a 32.§ (3) bekezdése alapján engedélyezett 

külsQ helyszínen:       20.000,- Ft 
 
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történQ és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történQ megjelölésérQl szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében >a központi 
költségvetésrQl szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetQjének rendelete, valamint az 
önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály elQkészítQjének az 
indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály 
a) jelentQs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegq.= 
Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak jelentQs társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatása van, ezért az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az indokolás közzététele 
szükséges.  

Részletes indokolás: 

1.§-hoz 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidQn kívül történQ házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítéséhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendQ díjakat tartalmazó 
1. melléklet módosításáról rendelkezik.  

2. §-hoz 

Ez a § a hatályba lépésrQl rendelkezik. 

Kiskunhalas, 2022. november 11. 
 
 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda  
polgármester jegyzQ 

  



ELQZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidQn kívül történQ házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendQ díjak mértékérQl szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításhoz 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: a rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása van, a 
házasulandók körét érinti, akik a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
anyakönyvvezetQi elQtt az önkormányzat illetékességi területén kívánnak házasságot 
kötni.  

II. Gazdasági hatás: A rendelet módosításának közvetlen gazdasági hatása van 

III. Költségvetési hatásai: A rendelet módosításának közvetlen költségvetési hatása van, 
többletbevétellel kell számolni.  

IV. Környezeti következményei: Közvetlen környezeti következményei nincsenek a 
rendelet módosításának. 

V. Egészségi következményei: Közvetlen egészségi következményei nincsenek a rendelet 
módosításának. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A rendelet módosítása az 
adminisztratív terheket nem érinti.   

VII. A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A szolgáltatási díjak megfizetésére vonatkozó rendelkezés 
módosítása a megemelkedett energiaárak miatt szükséges, továbbá a hivatal 
dolgozóinak terheit csökkentené.  

VIII. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  

 

 

Kiskunhalas, 2022. november 11. 

 

  



 
Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének  

.../.... (...) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidQn kívül történQ házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendQ díjak mértékérQl szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas 
Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Szervezeti és Mqködési Szabályzatáról szóló 
18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörben eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat 
KépviselQ-testületének Szervezeti és Mqködési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörben 
eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének 
kikérésével a következQket rendeli el: 

1. § 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidQn kívül történQ házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendQ díjak mértékérQl szóló 45/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

Kiskunhalas, 2022. november >  > 

 

/:Fülöp Róbert:/  /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/  
polgármester  jegyzQ  

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetQtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.  

Kiskunhalas, 2022. november >  > 

 

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/  
jegyzQ 



1. melléklet 

1. A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidQn kívül történQ házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendQ díjak mértékérQl szóló 45/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. 
pontja helyébe a következQ pontok lépnek: 

>1. Hivatali munkaidQn kívül az önkormányzat részére fizetendQ díj: 

1.1. HázasságkötQ teremben: 15.000,- Ft 

1.2. At. 18. § (3) és a 32. § (3) bekezdése alapján engedélyezett 

külsQ helyszínen: 15.000,- Ft 

2. Hivatali munkaidQn kívül az anyakönyvvezetQt megilletQ közremqködési díj: 

2.1. HázasságkötQ teremben: 15.000,- Ft 

2.2. At. 18. § (3) és a 32. § (3) bekezdése alapján engedélyezett 
külsQ helyszínen: 20.000,- Ft= 


