Kistarcsa Város Önkormányzat
30/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
11.§
A rendelet hatálya Kistarcsa közigazgatási területén házasságkötés létrehozására irányuló
eljárásokra, valamint az eljárásokban résztvevő természetes személyekre terjed ki.
22.§

E rendelet alkalmazásában házasságkötést hivatali munkaidőn belül és hivatali munkaidőn túl
lehet lebonyolítani a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok
kivételével.
(1) Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény lebonyolítása
a) hétfő
08.00-18.00 óra,
b) kedd
08.00-16.00 óra,
c) szerda
08.00-16.00 óra,
d) csütörtök
08.00-16.00 óra,
e) péntek
08.00-14.00 óra közötti időpontban.
(2) Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény lebonyolítása - a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napok kivételévela)
pénteki napokon 14.00-17.00 óra
b)
szombati napokon 09.30-17.00 óra között időpontban.
33.§

(1) A házasságkötést úgy kell megszervezni, és lefolytatni, hogy az emelje a polgári
házasságkötések színvonalát, kifejezze a házasság intézményének a méltóságát.
(2) Az anyakönyvvezetők – (3) bekezdésében meghatározottakat kivéve – a Polgármesteri
Hivatalban az erre a célra kijelölt hivatalos helyiségben, illetve hivatali helyiségen kívüli, külső
helyszínen tarthatnak házasságkötést, amennyiben az nem veszélyezteti a már előjegyzésbe vett
hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
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(3) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára tekintettel a
házasságkötés egészségügyi vagy szociális intézményben, vagy a lakáson is lebonyolítható. Ez
esetben az eljárás díjmentes.
(4) Hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen történő házasságkötés létesítése jegyzői
engedély alapján, Kistarcsa Város közigazgatási területén belül lehetséges, amennyiben a
helyszín alkalmas a szertartás méltó és biztonságos lebonyolítására:
- rendezvény helyszínen, ahol biztosított a megfelelő méretű és minőségű fedett helyszín,
amely biztosítja az anyakönyv biztonságos kezelését, illetve
- vendéglátó egység helyiségeiben.
(5) A helyszínt és a helyszín technikai feltételeit a házasulandóknak kell biztosítania, az
anyakönyvvezetővel történő egyeztetés alapján a helyszín előzetes megtekintésével.
(6) Hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen történő
házasságkötés esetén, a 4. § (2) bekezdés szolgáltatási díj ellenében, az anyakönyvvezető
közreműködése mellett az alábbi anyakönyvi szolgáltatásokat kell biztosítani:
- anyakönyvvezető ünnepi szertartása,
- anyakönyvvezető ünnepi szülő köszöntője (igény esetén),
- gyűrűváltás dísztálca biztosításával,
- gyertya és gyertyagyújtás,
- valamennyi egyéb igény pl: homoköntés, pezsgős köszöntés érdekében
szükséges a kellékekről a házasulandók gondoskodnak.
A házasságkötés díjazása
44.§
(1) 56A házasságkötés hivatali helyiségben, de hivatali munkaidőn kívül történő
a) alap szolgáltatásának díja: 25.000,- Ft
b) bővített I. szolgáltatásának díja: 30.000,- Ft,
c) bővített II. szolgáltatásának díja: 38.000,- Ft,
(2) A hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen történő
szolgáltatásának díja 90.000,- Ft.
(3) Az (1) bekezdés a) b) és c) pontok szerinti szolgáltatásokat a jelen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza., mellyel kiegészül a Rendelet.
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
7895.§
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(1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt 20.000,- Ft/esemény, de legfeljebb 60.000,- Ft/nap díjazás
illeti meg.
(2) A hivatali munkaidőn túli, és hivatali helyiségen kívüli külső helyszínen történő
házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt 30.000,- Ft/esemény, de
legfeljebb 90.000,- Ft/nap díjazás illeti meg.
Záró rendelkezések
6.§
(1) Ezen rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a házasságkötések
lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet.

1.
Házasságkötéssel kapcsolatos szolgáltatások tartalma
a) Esküvői alapszolgáltatás:
- gyűrűváltás dísztálca biztosításával,
- emléklap átadás.
b) Esküvői bővített szolgáltatás I.:
gépzenei összeállítás,
ünnepi beszéd,
gyűrűváltás dísztálca biztosításával,
pezsgő szervírozása hozott pezsgővel,
emléklap átadás.
c) Esküvői bővített szolgáltatás II.:
gépzenei összeállítás,
ünnepi beszéd,
gyűrűváltás dísztálca biztosításával,
gyertyás szolgáltatás,
szülők köszöntése,
pezsgő szervírozása hozott pezsgővel,
emléklap átadás.
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számú melléklet

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Ae. tv.) 2014. július 1.
napján lépett hatályba, amely hatályon kívül helyezte az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet. Az Ae. tv. 96.§-ában
felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályait, valamint
rendeletben állapíthassa meg a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékét.
Az új jogi környezet és a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának
szakmai segítségnyújtása szükségessé teszi új rendelet megalkotását.

Részletes indokolás
1.§-hoz: Az általános rendelkezéseken belül a rendelet területi és személyi hatályát rögzíti.
2.§-hoz: A rendelet alkalmazásához a hivatali munkaidőt határozza meg.
3.§-hoz: Egyéb általános szabályokat tartalmazza.
4.§-hoz: A hivatali munkaidőn kívüli szertartásokért fizetendő díjat tartalmazza.
5.§-hoz: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása
szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.
6.§-hoz: Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

