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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2011. január 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

2011. január 1. napjától módosult az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet (továbbiakban: At.). A módosítás 
során az At. 15/A. §-al bıvült, amely az alábbiakat tartalmazza: 

„15/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzıje gondoskodik arról, hogy az 
anyakönyvvezetınek tárgyalásra alkalmas helyiség álljon rendelkezésére. 
(2) 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. 
(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi 
kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyzı engedélyezi. 
(4) A (3) bekezdésben foglalt engedély esetén az anyakönyvvezetı kizárólag akkor 
mőködik közre a házasságkötésnek vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek 
a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 
biztosítják, 
b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
méltó keretérıl, 
c) gondoskodnak az anyakönyvvezetı helyszínre és a hivatali helyiségbe való 
utazásáról, és 
d) egyidejőleg gondoskodnak az anyakönyvvezetı ırizetében lévı anyakönyvnek a 
házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való 
szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az 
anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeirıl. 
(5) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
törvényben elıírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, 
ha az hivatali helyiségen kívül történik. 
(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli 
megkötése, létesítése, továbbá a munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett 
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élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési 
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékő díjat kell fizetni. 
(7) A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésében közremőködı anyakönyvvezetıt választása szerint a köztisztviselık 
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı egésze vagy egy része helyett az 
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékő díjazás illeti meg. 
(8) Nem köthetı házasság, illetve nem létesíthetı bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka 
Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon.” 

Az At. 15/A. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat önkormányzati rendeletben kell 
ezentúl szabályozni.  

Új elem az At. 15/A. § (7) bekezdése, amely szerint az anyakönyvvezetı a munkaidın 
kívüli házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén választhat, hogy 
az azért járó szabadidıt, vagy annak pénzbeli ellentételezését kívánja igénybe venni. Az 
elıterjesztett rendelet-tervezetben meghatározott szolgáltatási díjtételek fedezetet nyújtanak a 
szabadidı pénzbeni megváltására, amennyiben az anyakönyvvezetı ezt választja. 
Természetesen ezeket a tételeket mind a költségvetés bevételi, mind kiadási oldalán tervezni 
kell. 

 
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2011. január 12. 

 
Izsó Gábor 

polgármester 
………………………. 

Jogi ellenjegyzı 

……………………..... 
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelete  

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

KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSÉÉRT JÁRÓ DÍJAZÁSRÓL 

 (TERVEZET) 

Békés Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet. (At.) 15/A. § (6) és (7) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaságról szóló 1949. évi XX. 
törvény 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja:  

1. § 

(1) A munkaidın kívül tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként nettó 10.000,- forintot kell 
fizetni. 

(2) Hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként nettó 30.000,- forintot kell 
fizetni. 

(3) Amennyiben a munkaidın, valamint hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötés, 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése bármilyen okból meghiúsul, a már kiegyenlített – (1)-
(2) bekezdésben meghatározott - díjat a meghiúsulás bejelentésétıl számított 8 napon belül 
vissza kell utalni. 

2. § 

A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésében közremőködı anyakönyvvezetıt választása szerint a köztisztviselık jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott szabadidı egésze vagy egy része helyett a mindenkori 
köztisztviselıi illetményalap 5 %-ának megfelelı díjazás illeti meg óránként.  

3. § 

Ezen rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba. 

Békés, 2011. január 27. 
 
  
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyzı 

 

 A rendelet kihirdetésre került:  
2011. január 28-án.    
 
 
Tárnok Lászlóné 
         jegyzı 


