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Előterjesztés  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. december 15 -i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és 
díjairól 
Ikt.sz.: I/3965/2/2011. 
                                                                          
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. márciusi ülésén 6/2011. (III. 
24.) önkormányzati rendeletével döntött a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól, az anyakönyvi események után fizetendő többletszolgáltatás díjairól és az 
anyakönyvvezető részére a munkáltató által fizetendő díjról. A rendelet hatályba lépett 2011. 
április 1. napjával. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2011. évi ellenőrzési terve alapján az azóta eltelt 
időben felülvizsgálta az e tárgyban megalkotott helyi rendeleteket, és ennek 
eredményeképpen segítségnyújtás céllal szakmai iránymutatást adott ki 2011. októberben a 
jegyzők részére. Az iránymutatás alapján került felülvizsgálatra a korábban megalkotott 
rendeletünk, melynek eredményeképpen az alábbi változásokat kell átvezetni a rendeletben: 
 

1) Engedélyezés feltételeinek felülvizsgálata, pontosítása. 
2) Az anyakönyvi esemény engedélyezésének elutasítása esetén a már befizetett díj 

visszafizetéséről történő rendelkezés. 
3) A terembérlet, virágdekoráció, gyertya, zeneszolgáltatás, pezsgő, díszborító 

díjainak kivétele a rendeletből figyelemmel a szakmai iránymutatásra, mely szerint 
ezek meghatározása nem rendeleti, hanem önkormányzati határozat formájában 
történik. 

 
Tekintettel arra, hogy a szakmai iránymutatásnak megfelelően felülvizsgált rendelet logikai 
felépítésében is változás következett be, javasolom az előző rendelet hatályon kívül 
helyezését és új rendelet megalkotását, melyben a korábban megállapított díjakban nem 
történik változás. A rendeletből kiemelt többletszolgáltatások díjai is változatlan formában 
kerültek át az önkormányzati határozatba. 
 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása.  
 
A 6/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelet megalkotása előtt megvizsgált 
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokhoz képest újabb hatás  nem merült 
fel. 
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2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
A korábban megalkotott rendelethez képest adminisztratív plusz terhet nem ró 
sem az anyakönyvvezetőre, sem a díjat elszámoló hivatali szervezeti egységre. 
 

3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye. 
A szakmai iránymutatás előírja a jegyzők részére, hogy „ a kiküldött tájékoztató 
anyag figyelembe vételével a jegyző szakmai előkészítése után kerüljenek 
megalkotásra, illetve felülvizsgálatra a szabályozások még ebben az évben.” 
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést eredményezne. 
 

4.   A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel 
  A személyi, tárgyi, szervezeti feltételek adottak, a pénzügyi feltételek a 

költségvetési rendeletben tervezésre kerültek, pluszforrást nem igényel. 
 A tervezett szolgáltatások díjai a társadalmi, földrajzi környezetbe 

illeszkednek, összességében kedvezőek, ezért az új rendeletben azok 
megváltoztatása szükségtelen és indokolatlan. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 
mellékletében foglalt rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. 
 

Határozat-tervezet 
 
…/2011. (…) ÖH. 
Az anyakönyvi és egyéb családi események díjairól 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi és egyéb családi események 
díjait az alábbiakban határozza meg: 
 
 Szolgáltatás megnevezése és bruttó díja  
   
1. Tárgyaló bérleti díja:            díjmentes   
2. Díszterem bérleti díja:             12.500.- Ft  
3. Zenei szolgáltatás díja:    5.000.- Ft  
4. Virágdekoráció:               10.000.- Ft  
5. Gyertya:      2.500.- Ft  
6. Pezsgő felszolgálás:    1.500.- Ft  
7. Díszborító:     1.000.- Ft  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2011. december 15. 
 
 
Lajosmizse, 2011. december 09.   
                                                                                                   Basky András sk. 
                                                                                                   polgármester 
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előterjesztés 1. melléklete 
Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2011. (...) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet  42/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
                                                                        1. § 
 
A rendelet hatálya a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére (továbbiakban: anyakönyvi 
esemény), valamint az egyéb családi események kapcsán az anyakönyvvezetőt igénybe 
vevőkre és az  anyakönyvvezetőre terjed ki. 

 
2. § 

 
(1) Az anyakönyvi események után a rendelet 1. melléklete 1. pontjában meghatározott díjat 

kell fizetni.  
 
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott díjat 
 
a) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala házipénztárába készpénzben, 

 
b) Lajosmizse Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett,  

10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára történő banki átutalással, 
 

c) Lajosmizse Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett,  
10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára készpénz átutalási megbízással 
kell megfizetni. 

 
(3)  
a) A hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben tartandó anyakönyvi esemény után a 

rendelet 1. melléklete 1.1 pontjában foglalt díj megfizetését legkésőbb az anyakönyvi 
esemény napját megelőző 5. munkanapig kell teljesíteni. 

 
b) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény után a rendelet 1. melléklete 1.2 

pontjában foglalt díj megfizetését legkésőbb az anyakönyvi esemény napját megelőző 5. 
munkanapig kell teljesíteni. 

 
(4) A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
akkor engedélyezhető, ha a rendelet 1. melléklete 1. pontjában foglalt díj befizetésének 
igazolása megtörténik.  
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(5) A (3) bekezdésében meghatározott díj megfizetését  
 
a) a (2) bekezdés a) pontjában foglalt fizetési mód esetén a házipénztár által kiállított 

készpénzfizetési számla másolata, 
b) a (2) bekezdés b) pontjában foglalt fizetési mód esetén a tranzakcióról szóló igazolás,  
c) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt fizetési mód esetén annak feladóvevénye másolata 

benyújtásával kell igazolni a  (3) bekezdésében meghatározott határidőig. 
 
(6) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívüli, továbbá a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi 
esemény nem kerül engedélyezésre, a befizetett díj a jogerős döntést követő 15 napon belül a 
befizetést teljesítőnek – a választása szerinti módon - visszafizetésre kerül. 

 
3. § 

 
(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl megtartott anyakönyvi 

esemény létesítéséért a rendelet 1. melléklete 2.1. pontjában meghatározott díjazás illeti 
meg.  
 

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségben, munkaidőn túl megtartott anyakönyvi 
esemény létesítéséért a rendelet 1. melléklete 2.2. pontjában meghatározott díjazás illeti 
meg.  
 

4. § 
 

(1) A rendelet 1. mellékletében megállapított díjakat kell alkalmazni az egyéb családi 
esemény megünneplése során az anyakönyvvezető igény szerint történő közreműködése 
esetében is. 

 
5. § 

 
(1) A rendelet 2011. december 20. napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelete a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól. 

 
 

 Basky András     Kutasiné Nagy Katalin 
             polgármester                                       jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2011.  
 

Kutasiné Nagy Katalin 
jegyző 
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    1. melléklet a  …/2011. (...)  önkormányzati rendelethez 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 
események után és az anyakönyvvezető részére fizetendő díjak 

 
1. Anyakönyvi események díjai: 
 

 
A B 

 
Szolgáltatás megnevezése 

Szolgáltatások díja 
(bruttó) (Ft) 

1.1. Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül   12.000 
1.2. Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül 40.000 
 
       
2. Az anyakönyvvezető részére a munkáltató által fizetendő díjak: 
 

 
A B 

 
Szolgáltatás megnevezése 

Szolgáltatások díja 
alkalmanként (bruttó) (Ft) 

2.1. Hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl megtartott 
anyakönyvi események létesítésében történő közreműködés 

18.000 Ft     
2.2. Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő 

anyakönyvi esemény létesítésében közreműködés 
12.000 Ft                                                                                                           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
                                                                                                         


