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1            ELŐTERJESZTÉS – 3.3. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. július 28. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: jegyző, aljegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
A házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 

12/2017. (X.4.) rendelet módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi anyakönyvi tárgyú rendeletalkotásra az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Atv.) 96. §-a ad felhatalmazást. A hivatkozott jogszabályhely szerint felhatalmazást 
kap a települési önkormányzat, hogy 

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, 

b) *  rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 
 
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. októberében megalkotta a 
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 
önkormányzati rendeletet, melyet jelenleg a díjak tekintetében felülvizsgált. 
 
Eddig a korábban meghatározott díjakat azért nem módosíthatta, mert a Kormány - a 
koronavírus-világjárvány miatt - olyan rendeletet alkotott, hogy az Önkormányzatok 2022. június 
30-áig nem emelhettek díjakat. 
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján az 
Önkormányzatoknak 2022. július 1-jétől újból lehetőségük van díjat emelni azzal a kitétellel, hogy 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján: fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 
növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, vagyis 
legkorábban szeptember 1-jei hatálybalépéssel lenne lehetőségünk díjemelésre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a díjak tekintetében 
az alábbi módosításokat javasolja: 
 
 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000001.tv#lbj445idaa67
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: A házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 

fizetendő díjakról szóló 12/2017. (X.4.) rendelet módosítása 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. 

Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat 

képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása van. A veszélyhelyzetben 

nem lehetett a házasságkötés többletszolgáltatásainál alkalmazott díjtételeken emelni, mely terhet 

rótt az önkormányzatra. A díjak emelése révén az önkormányzat nagyobb bevételhez fog jutni. 

 

Környezeti, egészségi hatása: 

A rendelet módosításának környezeti, egészségi hatása nincsen. 

 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem 

jelent. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat költségvetési helyzetének javulása 

nem várható.  

 

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

A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi 

feltételek biztosítottak. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a rendelet módosítását az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezet szerint. 
 
Nagymaros, 2022. július 26.          
 
         Heinczinger Balázs s.k. 

              polgármester 
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Rendelet-tervezet 

 
Nagymaros Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 __/2022. (VII. __.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 
12/2017. (X.4.) rendelet módosításáról 

Nagymaros Váron Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörében a házasságkötés esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 12/2017. (X.4.) rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 
12/2017. (X.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 25 000 Ft összegű díjat 
kell fizetni.” 

(2) A házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 
12/2017. (X.4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A hivatali helyiségen és munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 50 000 Ft összegű 
díjat kell fizetni.” 

2. § 

A házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 12/2017. 
(X.4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

(A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt) 
„a) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott esetben 15 000 Ft, 
b) a 3. § (3) bekezdésben meghatározott esetben 25 000 Ft” 
(összegű díj illeti meg, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze 
helyett vehet igénybe.) 

3. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
Nagymaros, 2022. július ___. 
 
 

Heinczinger Balázs        Eőryné dr. Mezei Orsolya 
 polgármester                  jegyző 

 
 
A rendeletet kihirdettem: 
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Nagymaros, 2022. július ___. napján 
 

             Eőryné dr. Mezei Orsolya 
                         jegyző 
 
 
 
 
 

Végső előterjesztői indokolás 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazással élve, a 
Képviselő-testület 2017. októberében megalkotta házasságkötés esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendeletet, 
melyet jelenleg a díjak tekintetében felülvizsgált. Eddig a korábban meghatározott díjakat azért 
nem módosíthatta, mert a Kormány - a koronavírus-világjárvány miatt - olyan rendeletet 
alkotott, hogy az Önkormányzatok 2022. június 30-áig nem emelhettek díjakat. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 
alapján az Önkormányzatoknak 2022. július 1-jétől újból lehetőségük van díjat emelni azzal a 
kitétellel, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a 
alapján: fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 
kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak 
el kell telnie, vagyis legkorábban szeptember 1-jei hatálybalépéssel lenne lehetőségünk 
díjemelésre. 

 
 
 
 

   
 
 
                

 


