
 
ELŐTERJESZTÉS 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. február 19-i ülésére 

 
Tárgy: Az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
8/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 júniusában alkotta meg az 
anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének 
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2013. (VI. 24.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
A módosítás több okból lenne időszerű: 
 
1. Felmerült az igény arra, hogy a rendelet 1. mellékletében szereplő összegek bruttó 

összegként kerüljenek meghatározásra. A bruttósítás során nem volt célunk az esküvőkkel 
járó, rendeletünkben meghatározott költségek megemelése, de a számításnál figyelembe 
vettük, hogy az anyakönyvvezetőket ne érje hátrány, a kapott összeget pedig felfelé 
kerekítettük 500-ra illetve 1000-re, így az összegek minimálisan emelkednek (2.260,- illetve 
1.570,- Ft-tal). 

 
2. Jelenleg csak a Klubkönyvtárat jelöli ki a rendeletünk házasságkötésre alkalmas hivatali 

helyiségként. Indokoltnak tartjuk ennek kibővítését az új polgármesteri irodahelyiségre, az 
anyakönyvvezető előtt a házasulók és két tanú – esetleg még a szülők – jelenlétében lezajló 
szűk körű esküvők számára. 

 
3. A 2014. július 1-jén hatályba lépett, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény is 

tartalmaz olyan rendelkezést, mely miatt szükség van rendeletmódosításra (megszüntetendő 
a törvény szövegének megismétlését). 

 
4. A rendeletünk 3. § (2) bekezdése szerint: „(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös 

tekintettel a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének 
közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális 
intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.” 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 31. § (1) bekezdése szerint: „(1) A 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú 
városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának 
anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.” Ebből értelmezésünk szerint az következik, hogy 
az apátistvánfalvai kérelmezők kapcsán is ez esetben a szentgotthárdi önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. Ezért tehát hatályon kívül kell helyezni a „valamint 
az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók” szövegrészt. 
 

5. Ugyancsak e bekezdés rendelkezésével ellentétben Apátistvánfalva esetében szociális 
intézményről nem beszélhetünk, egészségügyi intézményként pedig legfeljebb a háziorvosi 
rendelő jöhetne számításba, a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséggel azonos 



épületben, azaz a Fő út 107. szám alatt. Ennek értelmében ugyancsak hatályon kívül 
helyezendő az „az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá” szövegrész. 

 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi 
következménye. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. A 
rendeletmódosítás elfogadásának szükségességét az indokolásban részletezzük. A 
szabályozás elmaradása esetén a rendelet jelenleg hatályos szövege lenne továbbra is az 
irányadó. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
A rendeletmódosításon kívül ezen napirend keretében állapíthatná meg a Képviselő-testület az 
utoljára 2013 júniusában szabályozott egyéb járulékos költségeket is, egyidejűleg hatályon 
kívül helyezve a 43/2013. (VI. 19.) képviselő-testületi határozatot, mely így hangzik: 
 

„Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

43/2013. (VI.19.) képviselő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Anyakönyvi eljárás 
szolgáltatási díjait 2013. július 01-től az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint határozza 
meg.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 
 

2. számú melléklet 
 
Szolgáltatási díjak 
 
- Az anyakönyvvezetői irodában megtartott házasságkötés:   díjtalan 
munkaidőben, a tanúk jelenlétében /4 főig/ 
 
- ünnepi szertartás/ helyi lakosok:     díjtalan 
(ünnepi beszéd, gyűrűcsere, szülőköszöntés, közös gyertyagyújtás, pezsgős koccintás, 
teremdíszítés) 
 
- Ünnepi szertartás/ nem helyi lakosok:      12.000.- Ft 
(ünnepi beszéd, gyűrűcsere, szülőköszöntés, közös gyertyagyújtás, pezsgős koccintás, 
teremdíszítés) 
 
- az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő 
házasságkötésen való közreműködése:      12.000.- Ft 
 
Szolgáltatási díjak tartalma: 
a.) Terembérleti díj 
- terem díszítése, berendezése, takarítás, rezsi:    3.000.- Ft 
 
Aggályok a fenti összegekkel kapcsolatban: 



 
a) Az anyakönyvvezetői irodában munkaidőben megtartott házasságkötésnek a törvény 
erejénél fogva térítésmentesnek kell lennie, ha házasságkötésre alkalmas hivatalos 
helyiségnek jelöljük meg (a rendeletmódosítás tervezetében így szerepel). 

b) Az ünnepi szertartásért külön sem a helyi lakosoknak, sem a nem helyi lakosoknak nem 
kell fizetniük. Csak a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés esetén kérünk díjat, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díjként, az ezzel járó többletfeladatok 
finanszírozására. Ennek összegét azonban a rendelet melléklete tartalmazza, és ott nem kell 
részletezni, hogy milyen tételekből áll össze ez a díj (anyakönyvvezető díja, takarítás 
költsége, rezsi, teremrendezés stb.). 
 
Ezen aggályok miatt javasoljuk a fenti határozat hatályon kívül helyezését, és helyette a 
szentgotthárdi mintára csupán két szokásos járulékos költségről való határozat meghozatalát 
(a házasulók ilyen irányú igénye esetén a szertartáson használt gyertyák és az anyakönyvi 
borító költségei kapcsán). Ezeket az összegeket a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal számlájára kell befizetni, a Hivatal pedig beszerzi az igényelt tárgyakat. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a rendeletmódosítás tervezete, valamint a határozati javaslat megtárgyalását és 
elfogadását! 
 

Határozati javaslat: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról, az 
egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet által szabályozott 
anyakönyvi események kapcsán, amennyiben a szolgáltatást igénybevevők kérik, akkor az 
eseményhez: 
gyertyát: bruttó 600 Ft / alkalom 
anyakönyvi borítót: beszerzési áron 
biztosít. 
Ezeket az összegeket a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára kell 
megfizetni az anyakönyvi eseményre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg, számla 
ellenében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 ügyfelek tájékoztatásáért: anyakönyvvezetők 
 
Szentgotthárd, 2016. február 11. 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyző 
  



Melléklet 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
8/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2013. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségként az Apátistvánfalva, Fő út 107. szám 
alatti Klubkönyvtárat és a polgármesteri irodahelyiséget biztosítja.” 

 
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
3. § Hatályát veszti a Rendelet 1. §-a, a Rendelet 3. § (2) bekezdésében a „valamint az 

élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók” és az „az egészségügyi és szociális intézményben, 
továbbá” szövegrész és a Rendelet 4. § (1) bekezdése. 

 
4. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően 

bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. 
 
 
Császár-Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
   polgármester  jegyző 
 
 
Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 
…………. hó ….-i ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve:  
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
  



1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 8/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez 
 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
esetén fizetendő díjak: 
 
1. Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül: 17.500 forint* 
2. Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben: 13.000 forint* 
3. Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn kívül: 17.500 forint* 
 
*A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák! 

 
 

  



Indokolás: 
a rendelet 
1. §-ához: Jelenleg csak a Klubkönyvtárat jelöli ki a Rendelet házasságkötésre alkalmas 

hivatali helyiségként. Indokoltnak tartjuk ennek kibővítését az új polgármesteri 
irodahelyiségre, az anyakönyvvezető előtt a házasulók és két tanú – esetleg még a 
szülők – jelenlétében lezajló szűk körű esküvők számára. 

 
2. §-ához: Újraszabályozza a Rendelet 1. mellékletét. Bruttó összegben ezer forintra 

felkerekítve állapítja meg a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötés esetén fizetendő díjakat. 

 
3. §-ához: A Rendelet 1. §-a így szól: 

„1. § A rendelet hatálya kiterjed az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre és 
anyakönyvi eseményekre.” 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint az 
önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási 
területére terjed ki. A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint: 
„ (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az 
anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.” 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy „(1) A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre 
alkalmas hivatali helyiséget.” 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a többek között kimondja, 
hogy a „jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály 
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” A 
fentiek miatt a Rendelet 1. §-a és 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezendő. 
 
A Rendelet 3. § (2) bekezdése szerint: 
„ (2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint az 
élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető 
egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá 
lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.” 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 31. § (1) bekezdése szerint: 
„ (1)A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a 
megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület 
hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.” Ebből értelmezésünk szerint 
az következik, hogy az apátistvánfalvai kérelmezők kapcsán is ez esetben a 
szentgotthárdi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 
A bekezdés rendelkezésével ellentétben Apátistvánfalva esetében szociális 
intézményről nem beszélhetünk, egészségügyi intézményként pedig legfeljebb a 
háziorvosi rendelő jöhetne számításba, a házasságkötésre alkalmas hivatali 
helyiséggel azonos épületben, azaz a Fő út 107. szám alatt.  
A fentiek értelmében ugyancsak hatályon kívül helyezendő a rendelet 3. § (2) 
bekezdésében a „valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók” és az „az 
egészségügyi és szociális intézményben, továbbá” szövegrész. 

 



4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz azzal, hogy csak a módosítás 
hatálybalépését követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni az új 
szabályokat. 

 
 


