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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért 

fizetendő díjak mértékéről 
 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

…./2013. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről*  

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6)-(7) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1)  A rendelet hatálya Pápa város közigazgatási területén történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során a rendeletben meghatározott 

szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

 

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszín alatt a házasságkötő helyiségen (Pápa, Fő u. 12.) kívül 

minden más helyszín értendő.  

 

(3) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

a) kedden és csütörtökön 16.30-18.00 óráig,  

b) pénteken 13.30-18.00 óráig, vagy 

c) szombaton 14.00-20.00 óráig  

terjedő időszakban tartható. 

 

2. § 

 

(1) A házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párok 

a) a hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helységben történő házasságkötésért és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért 6 000 forint+ÁFA, 

b) a hivatali munkaidőben, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítéséért 50 000 forint+ÁFA, vagy 

c) a hivatali munkaidőn és hivatali helységen kívüli házasságkötésért és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítéséért 56 000 forint+ÁFA 

 többletszolgáltatási díjat kötelesek megfizetni.  

 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a házasulók vagy a bejegyzett 

élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók valamelyikének közeli halállal fenyegető 

egészségi állapota esetén. 

 

(3) A házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párok az (1) 

bekezdésben foglaltakon túl a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben vagy hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során igénybe 

vett 

a) zeneszolgáltatásért 3 000 forint+ÁFA, 

b) szavalatért 3 500 forint+ÁFA, 

c) gyertyagyújtásért 800 forint+ÁFA és a  

d) pezsgőfelszolgálásért 1 400 forint+ÁFA 

 többletszolgáltatási díjat kötelesek megfizetni.  

 

(*A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos 20/2011.(VII.7.) önkormányzati rendelet szövegét, a dőlt 

betűvel szedett szövegrészek a tervezett módosításokat, a vastag betűvel szedett szövegrészek a jogszabályok szövegét 

tartalmazzák.)  
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(4) A házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párok az (1)-

(2) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatási díjakat legkésőbb a házasságkötést 

vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző hét utolsó munkanapjáig 

kötelesek a Pápai Polgármesteri Hivatal 11748045-15734178 számú elszámolási 

számlájára befizetni és a befizetését tényét igazolni.  

 

 

 

3. § 

 

 

Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lebonyolításáért az 

anyakönyvvezetőt eseményenként 

a) a hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helyiségben történő többletszolgáltatásért bruttó 

6 000 forint díjazás, 

b) a hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helyiségen kívüli 

többletszolgáltatásért bruttó 10 000 forint díjazás illeti meg. 

 

 

4. § 

 

 

(1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendeletnek a rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

(3) Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a hivatali helyiségen 

és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéréről szóló 20/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelete, továbbá Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2011. (VII. 7.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 28/2012.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete.  

 

 

 

 

Pápa, 2013. március 22. 

 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás                 Kanozsainé dr. Pék Mária 

    polgármester                           jegyző 
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Általános indokolás 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 15/A. § (6)-(7) bekezdése alapján a házasság, valamint a 

bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 

a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett 

az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 

 

A Pápai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosulása, a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek figyelembe vétele és az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 
módosítása miatt a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezése és új 

önkormányzati rendelet megalkotása indokolt.  

 

 

    Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet területi és időbeli hatályáról rendelkezik.  

 

2. §-hoz 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdése szerint a házasság 

hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés 

esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

 

A házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párok által 

igénybe vett többletszolgáltatásokért fizetendő díjakra vonatkozó szabályokat határozza meg. 
 

3. §-hoz 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése alapján a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása 

szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett 

az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A 33. § (1) 

bekezdése szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítése, 

továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települései önkormányzat rendeletében 

meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

 

Az anyakönyvvezetőket – a többletszolgáltatás teljesítésért  - megillető díjakat határozza meg. 
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4. §-hoz 

 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - 

a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

2012-ben munkaidőn kívül 112, munkaidőn belül 15 házasságot kötöttek, ebből hármat külső 

helyszínen. Bejegyzett élettársi kapcsolat iránti eljárás nem indult.  

Ebben az évben is hasonló adatokat lehet alapul venni, az anyakönyvvezetőket megillető 

díjazásra a költségvetési forrás biztosított.  

A hivatali helyiség ingyenes biztosítása mellett  - külön szolgáltatási díj mellett - a házasulók 

és a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők továbbra is kérhetnek zeneszolgáltatást,  

szavalatot, gyertyagyújtást és pezsgőfelszolgálást.  

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az önkormányzati-rendelet tervezet nem növeli az adminisztrációs terheket, ugyanakkor az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 2013. március 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a házasság hivatali 

helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi 

kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítését a házasságkötés 

vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző a szándék 

bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi. A döntésről határozatot kell hozni, mely 

kismértékben megnöveli az adminisztrációs feladatokat.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 15/A. § (6)-(7) bekezdésének végrehajtása érdekében szükséges az 

önkormányzati rendelet megalkotása.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához az előírt feltételek maradéktalanul rendelkezésre 

állnak. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Pápa, 2013. március 22.  

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 


