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2012. január 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2011. (I. 28.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szól a munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül 
tartandó házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséért járó 
díjazásáról.  
 
Az alábbiak miatt a Rendelet felülvizsgálatára és újraalkotására teszünk javaslatot: 
 
1. Szükségesnek látjuk annak rögzítését, hogy a rendelet alkalmazásában mi tekinthető 

hivatali helyiségnek. 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (At.) 15/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a települési önkormányzat 
biztosítja a házasságkötésre, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas 
hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése történik.  
Előzőeken túl a díjazás kialakításánál is szerepe van annak, hogy hivatali helyiségen kívül 
történik-e a házasságkötés vagy az élettársi kapcsolat létesítése, és az előterjesztés 2. 
pontjában javasolt változások miatt is célszerű e fogalom meghatározása, a hivatali 
helyiségen kívüli helyszín és - elfogadás esetén - a most bevezetendő új helyszín 
megkülönböztetése érdekében.  
 
2. A házasulandó párok részéről igény mutatkozik arra, hogy házasságkötésük helyszíne a 

polgármesteri hivatal udvara legyen.  
A házassági szándékot rögzítő anyakönyvvezető tapasztalatai szerint hivatalunk udvara (a 
továbbiakban: Díszudvar) – a párok elmondása szerint annak szépsége miatt - felkeltette a 
házasulandók figyelmét a házasságkötés lehetséges helyszíneként. Ebben vélhetően az is 
közrejátszik, hogy több környékbeli településen van lehetőség a polgármesteri hivatal 
udvarán történő házasságkötésre.  
Megbizonyosodtunk arról, hogy a Díszudvaron történő házasságkötés mind hatósági 
igazgatási oldalról (pl. az anyakönyv védelme, stb.), mind technikai oldalról (pl. hangosítás, 
eszközök kihelyezése, stb.) egyaránt biztonsággal kivitelezhető. A részletek (pl. csak az év 
meghatározott szakában és csak megfelelő időjárási követelmények teljesülése esetén 
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kezdhető meg a Díszudvarban a ceremónia; stb.) jegyzői szabályzatban kerültek leírásra, 
azok szabályozása nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe.  

A Díszudvaron történő házasságkötés emeli az esemény színvonalát, továbbá 
ellentételezéseként magasabb összeget állapítottunk meg a házasságkötés hagyományos 
helyszíneként szolgáló 1. emeleti Díszterem használatának díjánál, amely az önkormányzat 
bevételét növeli.     
  
3. Az anyakönyvvezetők díjazását emelni javasoljuk.    

A Rendelet jelenleg hatályos szabályozása szerint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő 
anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett a mindenkori köztisztviselői 
illetményalap 5 %-ának megfelelő díjazás illeti meg óránként.   
 
2011-ben 21 alkalommal került sor munkaidőn kívüli házasságkötésre, amely 92,5 óra 
munkaidőt jelentett, és amelyből 472.500 Forint bevétel származott. Az anyakönyvvezetők 
díjazásaként bruttó 178.756 Forint került kifizetésre. Amennyiben az anyakönyvvezetők 
óránként a köztisztviselői illetményalap 20%-ának megfelelő összegben részesülnének, az 
bruttó 715.025 Forint kiadást jelentene az önkormányzatnak.  

Az óránkénti díjazásnak a mindenkori köztisztviselői illetményalap 20%-ára történő 
emelésére való javaslattétel indokai: 

- a szabályozás tárgyát képező események szinte minden esetben hétvégi munkavégzést 
jelentenek, amely a munkajog, mint jogág elvei és a társadalmi elfogadottság szerint 
magasabb díjazásban kell részesüljön,   

- az anyakönyvvezetők megjelenésének az esemény alkalmához illőnek kell lennie, nem 
csak ruházatban, ezért vannak egyéb költségek, például fodrászköltség, smink, stb. 

- előzőekben részletezett, a megjelenéssel kapcsolatos költségek a nem hivatali időn túl 
kötött, úgynevezett “két tanús” házasságkötések esetén is fennállnak, amelyekért az 
anyakönyvvezetők juttatásban nem részesülnek,     

- az anyakönyvvezetők a házasságkötés hetének csütörtöki napján egyeztetik az esküvői 
forgatókönyvet a párokkal,     

- a jelenleg hatályos Rendeletben rögzített díjazás a megyei viszonylathoz képest 
alacsonyabb összegben lett megállapítva. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell: 
 A tervezett jogszabálynak a korábbi szabályozásban foglaltakhoz képest további 
társadalmi, gazdasági hatása annyiban mutatható ki, hogy kifejezett társadalmi igényre 
reagálva került felülvizsgálatra a rendelet, arra figyelemmel került meghatározásra a 
Díszudvaron történő házasságkötés lehetősége. Várható költségvetési hatás, hogy ha az 
anyakönyvvezetők óránként a köztisztviselői illetményalap 20%-ának megfelelő összegű 
díjazásban részesülnek, ez megnöveli a kiadásokat, azonban ezekre (legalábbis nagy 
részben) várhatóan fedezetet nyújt a házasságkötésekből származó bevétel. A Díszudvaron 
történő házasságkötések esetében a 20.000,- Ft-os díjtétel bevezetése várhatóan a tavalyi 
évhez képest növelni fogja a bevételeket, bár ez előre nem garantálható, tekintettel arra, 
hogy nem lehet előre megjósolni a házasságkötések számát. Tény, hogy az anyakönyvvezető 
munkaidőn kívül végzett munkájának díjazásából adódó kiadás csak a ténylegesen 
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megvalósuló, azaz a bevételt eredményező házasságkötések esetében merülnek fel. A 
rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A 
tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen.  A 
jogszabály megalkotása nem maradhat el, mert a képviselő-testület mulasztásos jogsértést 
követne el azzal, ha az At-ben foglalt felhatalmazás ellenére sem születne önkormányzati 
rendelet.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek adottak. 

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2012. január 17. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

………………………. 
Jogi ellenjegyző 

……………………..... 
Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

… /…. (… ...)  

önkormányzati rendelete  

A MUNKAID ŐN, VALAMINT HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜL TARTANDÓ 
HÁZASSÁGKÖTÉSEKÉRT, VALAMINT BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI 

KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSÉÉRT JÁRÓ DÍJAZÁSRÓL 

 (TERVEZET) 

Békés Város Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet. (At.) 15/A. § (2), (6) és (7) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
32. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. §  

E rendelet alkalmazásában hivatali helyiség a Békés Városi Polgármesteri Hivatal 5630 
Békés, Petőfi utca 2. szám (a továbbiakban: Hivatal) 1. emeletén található Díszterme és a 
Hivatal Díszudvara (a továbbiakban: Díszudvar).  

2. §  

(1) A munkaidőn kívül a Díszteremben tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolatok létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként nettó 
10.000,- forintot kell fizetni. 
(2) A munkaidőn kívül a Díszudvarban tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolatok létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként nettó 
20.000,- forintot kell fizetni. 
(3) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként nettó 30.000,- forintot kell 
fizetni. 
(4) Amennyiben a munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötés, 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése bármilyen okból meghiúsul, a már kiegyenlített – (1)-
(3) bekezdésben meghatározott – díjat a meghiúsulás bejelentésétől számított 8 napon belül 
vissza kell utalni. 

3. § 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett a mindenkori 
köztisztviselői illetményalap 20 %-ának megfelelő díjazás illeti meg óránként.  
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4. § 

 

(1) Ezen rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a munkaidőn, 
valamint hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi 
kapcsolatok létesítéséért járó díjazásról szóló 2/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete. 
 

Békés, 2012. január 17. 
 
 
  
   Izsó Gábor          Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 

 

 A rendelet kihirdetésre került: 2012. ………… hó ……napján.    
 
 
Tárnok Lászlóné 
         jegyző 
 
 
 
 
 


