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Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,   
valamint az azokért fizetendő térítési díjakról 

16./2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. június 23-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta az anyakönyvi események engedélyezéséről, 
az azokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeleteket. Hatályos rendeletünk-
ben egyetlen hibát találtak. A Rendelet 3.§ (2) bekezdése a fizetendő díjat úgy tartalmazza, 
hogy „Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen kívül  lebonyolí-
tott  anyakönyvi esemény a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel szolgáltatási díj köteles, 
melynek mértéke: 25.000 Ft +áfa.” Az áfa szót kell törölni a rendeletből. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. június 14.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása: 16/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet 

 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Rendelet-tervezet 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2017. (…...) rendelete  

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,   
valamint az azokért fizetendő térítési díjakról szóló 
16./2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjá-

ban, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, a hivata-
li munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése en-
gedélyezésének szabályairól, és mindezek esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 
fizetendő díj mértékéről szóló 16/2011. (IX.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Rende-
let)az alábbiak szerint módosítja 

. 
1.§ 

 
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
3.§ (2) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen kívül  lebonyolí-
tott  anyakönyvi esemény a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel szolgáltatási díj köteles, 
melynek mértéke: 25.000 Ft. 
 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 
 
Rétság, 2017. június 14.  
- 

Hegedűs Ferenc   
polgármester  

dr. Varga Tibor  
jegyző 

- 
 
 
 
A rendelet 2017. ……………..-n kihirdetésre került: 
- 

                                 dr. Varga Tibor  
                               jegyző 

 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város Önkormányzata képviselő–testületének  

16/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete  
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,   

valamint az azokért fizetendő térítési díjakról 
- egységes szerkezet -  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949.évi XX. törvény 44/A.(2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. örvény 1.§ (3) bekezdésében meghatározott feladat-
körében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, 1982.évi 
17.sz.törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hivatali 
helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettár-
si kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, és mindezek esetén a többletszolgálta-
tás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja. 

 
A rendelet hatálya 

1.§ 
A rendelet hatálya kiterjed Rétság Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illeté-
kességi területén történő házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (to-
vábbiakban: anyakönyvi esemény) 

 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő   

anyakönyvi esemény engedélyezése 
2. § 

(1) Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatali helyiségén (továbbiakban: 
hivatali helyiség) kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 1.sz. melléklete szerinti 
igénylő lapon lehet kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor. 
(2) A kérelemről az anyakönyvvezető véleményének figyelembe vételével a jegyző dönt. 
(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 2651 Rétság Rákóczi u.20. 
(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a 
már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatalon kívüli anya-
könyvi esemény nem veszélyeztetheti. 
(5) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon hivatali munkaidőben, valamint pénte-
ken 14.00 és 19.00 óra, szombaton 9.00 óra és 19.00 óra között lehet. 
(6) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási 
időn kívül lehet lebonyolítani. 

Az anyakönyvi esemény díjazása 
3. § 

 (1) Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben külön szolgáltatás nélkül lebonyolított anyaköny-
vi esemény díjmentes. 
(2) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen kívül  lebonyolított  
anyakönyvi esemény a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel szolgáltatási díj köteles, mely-
nek mértéke: 25.000 Ft.1 
(3) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben történő lebonyolítása díj-
mentes, amennyiben az eseményen résztvevő legalább egyik fél állandó rétsági lakos, és leg-
alább 1 éve életvitelszerűen Rétságon él. 
(4) Rendkívüli körülmény esetében, a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni 
kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt a lakáson lebonyolí-
tott anyakönyvi esemény díjmentes. 

                                                 
1 Módosította a …../2017. (       ) önkormányzati rendelet. Hatályos: ………… 
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(5) A szolgáltatási díjat Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala házipénztárában 
kell megfizetni. A megfizetés tényét az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 10. munkana-
pig az anyakönyvvezetőnél igazolni kell. 

4. § 
 (1) A 3. §-ban rögzített szolgáltatási díj nem tartalmazza az ünnepélyes szertartáshoz igényelt 
különszolgáltatások díját. 
(2) Amennyiben az anyakönyvi szolgáltatást igénybevevők a rendezvény ünnepélyesebbé téte-
le érdekében különszolgáltatásokra tartanak igényt, azt az anyakönyvvezetővel történt előzetes 
egyeztetést követően, saját szervezésükben rendezhetik. (Pl.: egyedi terem és asztaldíszítés, 
virágcsokrok, pezsgős koccintás, foto- video dokumentálás, egyedi emléklapok, stb.) 

 
 

Az anyakönyvvezető díjazása 
 

5. § 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. tör-
vényben meghatározott szabadidő egésze, vagy az 5.§ (2) bekezdésében meghatározott mér-
tékű díjazás illeti meg. 
(2)  A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott anyakönyvi esemény lebonyolításának 
kivételével az anyakönyvvezető díjazásának mértéke az (1) bekezdésben foglalt választás ese-
tén 15.000 Ft. bruttó munkabér. 

 
Hatálybalépés 

 
6. § 

(1) Jelen rendelet 2011.október 03. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ szerint gondoskodik. 
 
Rétság, 2011. szeptember 30.  
 
- 

Mezőfi Zoltán  
polgármester  

Hutter Jánosné sk.  
jegyző 

 


