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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 

I. A házasságkötések lebonyolításáról szóló 30/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Ház. köt. rendelet) megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai 
alapján célszerű a rendeletünket felülvizsgálni és módosítani. A házasságkötések 
alapdíjának kisebb mértékű emelését javaslom, 15.000,- Ft + ÁFA összegről 20.000,- 
Ft + ÁFA összegre. A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőnek a díjazását pedig 15.000,- Ft/esemény összegről 
20.000,- Ft/esemény összegre javaslom emelni. 

 
Az elmúlt 5 év anyakönyvi eseményei: 
 

Esküvők Díjtalan Díjköteles Összesen Befolyt térítési díj 
2016. év 20 30 50 339.370,- Ft + ÁFA 
2017. év 24 25 49 290.550,- Ft + ÁFA 
2018. év 11 31 42 359.500,- Ft +ÁFA 
2019. év 29 40 69 850.000,- Ft + ÁFA 
2020. év 2 53 55 980.000.- Ft + ÁFA 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96.§-a értelmében: 

96.§ „ Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 
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 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.” 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a szerint: 
„Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” 
 
Erre való tekintettel javaslom, hogy a rendelet 2021. április 1. napján lépjen hatályba. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a és 17/A. §-a szerint a jogszabály 
előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
17. § (1) „A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő 
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
17/A. §   A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az előzetes hatásvizsgálat eredményét 

mérlegelje, és - a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével - akkor tegyen 
javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül 
szükséges.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet-tervezet jelentős gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. A ház. 
köt. rendeletben az anyakönyvi eseményekből esetlegesen származó többletfeladatok az 
Önkormányzat oldalán többletköltséget jelentenek, amelyeket a tervezet az anyakönyvi 
eseményeket igénybevevőkre hárítja. 

 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000130.tv#lbj35idd6d1
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IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A ház. köt. rendeletben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért fizetendő díj 
és az anyakönyvvezető díjazásának újraszabályozása szükséges.  

 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Az anyakönyvi eseményekből származó többletfeladatok kapcsán felmerülő többletköltések 
nem térülnének meg.  
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.  
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megalkotja a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási 
díjairól szóló 30/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 
 
 
 
Kistarcsa, 2021. február 10. 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 


