
Kiegészítő anyag  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-i ülésére a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (…...) önkormányzati 
rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól tárgykörű 
 napirendi ponthoz 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fenti tárgyú előterjesztésemhez a díjakra vonatkozó javaslatomat az alábbiakban teszem meg: 

 
Határozat-tervezet 

 
.../2017.(...) ÖH 
Házasságkötések során alkalmazandó 
bérleti és egyéb díjak 

Határozat 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések során alkalmazandó 
bérleti és egyéb díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Lajosmizse, 
Városház tér 1. szám alatti épülete emeletén található tárgyaló 
terem bérleti díja 

Térítésmentes az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 18. § (1) bekezdésére 
figyelemmel.             

2. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Lajosmizse, 
Városház tér 1. szám alatti épülete emeletén található 
díszterem bérleti díja 

 
bruttó 15.000 Ft 

3. Zenei szolgáltatás díja bruttó   6.000 Ft 
4. Díszborító biztosítása a házasulók részére bruttó   1.500 Ft 

   
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
 

1. melléklet a …./2017. (…...)  önkormányzati rendelethez 

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

 
1. Házasságkötések díjai: 
 

 
A B 

 

Szolgáltatás megnevezése 

Szolgáltatások díja 
(bruttó) (Ft)  

 
1.1. Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül   15.000 
1.2. Házasságkötés hivatali helyiségen kívül 45.000 



       
2. Az anyakönyvvezető részére a munkáltató által fizetendő díjak: 
 

 
A B 

 

Szolgáltatás megnevezése 

Szolgáltatások díja 
alkalmanként (bruttó) 

(Ft) 
2.1. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott 

házasságkötésért 15.000 
2.2. Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott 

házasságkötésért 
21.000 

  
 
Javasolom továbbá, hogy a rendelet- tervezet 5. § (1) bekezdését az alábbiak szerint fogadjuk el: 
 

„5. § 
 
(1)  a) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjából 50 % kedvezmény illeti meg azon 

házasulókat, akiknél a házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvételének 
időpontjában legalább az egyik fél lajosmizsei állandó lakos és ezt  lakcímigazolványával 
igazolja. 
b) A hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói számára. „ 

 
 
Ezen módosítást az eredeti előterjesztéshez kapcsolódóan azért teszem, mert célszerűnek látom 
támogatni 50%-os kedvezménnyel azon lajosmizsei házasuló párokat, akik Lajosmizsén  hivatali 
helyiségen kívül kívánnak házasságot kötni és a házasulók közül legalább az egyik fél állandó 
lajosmizsei lakos a házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvételének 
időpontjában, amelyet lakcímigazolványával igazol. Önkormányzatunk ezzel tudná elősegíteni, hogy a 
Lajosmizsén élő, házasuló fiatalok a házasságkötési szertartást Lajosmizsén vegyék igénybe és ne a 
környező településeken. 
 
 
 
Lajosmizse, 2017. június 26.  
 
 

Basky András sk. 
  polgármester 


