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Tárgy: A házasságkötések lebonyolításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 
valamint egyes önkormányzati rendeletek pontosítása 

 
 
 
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 

 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
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, 12.000,- Ft + ÁFA összegről 15.000,- 
Ft + ÁFA összegre. A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőnek a díjazását pedig 10.000,- Ft/esemény összegről 
15.000,- Ft/esemény összegre javaslom emelni. 

 
 
Az utóbbi évek anyakönyvi eseményei az alábbiak: 
 

Esküvők Díjtalan Díjköteles Összesen Befolyt térítési díj 
2015. év 22 30 52 349.600,- Ft + ÁFA 
2016. év 20 30 50 339.370,- Ft + ÁFA 
2017. év 24 25 49 290.550,- Ft + ÁFA 
2018. év 11 31 42 359.050,- Ft + ÁFA 
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Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96.§-a értelmében: 
„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.” 
 
 

II. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 19/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Szem. gond. rendelet) 1. számú mellékletében elírás történt, ezért javaslom az 1. 
számú melléklet módosítását. 

 
 

III. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) önkormányzati 
rendeletben (a továbbiakban: Gyer. rendelet) a „gyermekjóléti szolgáltatás” kifejezés 
módosítását „család- és gyermekjóléti szolgálat”-ra. A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításának következtében a 
család- és gyermekjóléti szolgálat kifejezés került a jogszabályba. A gyermekjóléti 
szolgáltatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény VI/B. fejezetének címe, a fejezet tartalmazza a család- és 
gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ ellátásokat is, ezért a 
megnevezések a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátás megnevezést nem 
helyettesíthetik. 

 
 
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 1.§-a és 3.§-a 2019. július 1. napján lépjen 
hatályba. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (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.” 
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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.  
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A ház. köt. rendeletben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért fizetendő díj 
és az anyakönyvvezető díjazásának újraszabályozása szükséges. A Szem gond. rendelet és 
a Gyer. rendelet pontosítása miatt, hogy a módosított magasabb szintű jogszabályokkal 
összhangban legyenek. 

 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A rendeletben a törvényi felhatalmazáson túl a házasságkötés megrendezéséhez 
kapcsolódó többletszolgáltatások díja is rendeleti szabályozás alatt marad. A Szem. gond 
rendelet és a Gyer. rendelet esetében jogszabálytól eltérő megfogalmazás marad a rendelet 
szövegezésében. 

 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.  
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a házasságkötések 
lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 30/2017. (VIII.31.) önkormányzati 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 19/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
Kistarcsa, 2019. május 13. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
…/2019. (… …) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló 30/2017. (VIII.31.) 
önkormányzati rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 19/2018. (VI.28.) önkormányzati 
rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96.§-ában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92.§ (1) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2) bekezdésében és 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. A házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló 30/2017. 
(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
1.§ 

 
A házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló 30/2017. (VIII.31.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 4.§ (1) bekezdésében a „12.000,- Ft” 
szövegrész helyébe „15.000,- Ft” szövegrész lép. 
 
 

2.§ 
 
A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt 15.000,- Ft/esemény, 20.000,- Ft/két esemény, de legfeljebb 30.000,- 
Ft/nap díjazás illeti meg.” 
 
 

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 19/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
3.§ 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 19/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen 
rendelet-módosítás 1. számú melléklete lép. 
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3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
4.§ 

 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Gyer. rendelet) 2.§ (1) bekezdés b) pontjában a „gyermekjóléti szolgáltatás” 
szövegrész helyébe „család- és gyermekjóléti szolgálat” szövegrész lép. 
 
 

5.§ 
 
A Gyer. rendelet 6.§ (2) bekezdés a) pontjában a „gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész 
helyébe „család- és gyermekjóléti szolgálat” szövegrész lép. 
 
 

6.§ 
 

(1) A Gyer. rendelet 7.§-ának alcíme helyébe a következő alcím lép: 
„Család- és gyermekjóléti szolgálat”. 

(2)  A Gyer. rendelet 7.§ (2) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész 
helyébe „család- és gyermekjóléti szolgálat” szövegrész lép. 

 
 

7.§ 
 

(1) E Rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba és 2019. július 2. napján hatályát veszti. 

(2) E Rendelet 1.§-a és 3.§-a 2019. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 

1. számú melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jövedelem (Ft/fő) Étkeztetés esetében a személyi térítési díj 
az alábbiak szerint csökkenthető 

0 – 37.000,- 0,- Ft 
37.001 – 42.000,- 155,- Ft + ÁFA 
42.001 – 45.000,-  185,- Ft + ÁFA 
45.001 – 55.000,-  215,- Ft + ÁFA 
55.001 – 60.000,-  245,- Ft + ÁFA 
60.001 – 70.000,-  275,- Ft + ÁFA 
70.001 – 80.000,-                                           305,- Ft+ ÁFA 
80.001 – 90.000,-  335,- Ft + ÁFA 
90.001 – 100.000,-  365,- Ft + ÁFA 
100.001 – 110.000,-  395,- Ft + ÁFA 
110.001 – 120.000,-      425,- Ft + ÁFA 
120.001 – 130.000,-  460,- Ft + ÁFA 
130.001 – 140.000,-  490,- Ft + ÁFA 
140.001 – 150.000,-   520,- Ft + ÁFA 
150.001 – 160.000,- 550,- Ft + ÁFA 
160.001 – 170.000,- 580,- Ft + ÁFA 
170.001,- felett 610,- Ft + ÁFA 


