
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról1

 
Tata  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről,  a  házasságkötési 
eljárásról  és  a  névviselésről  szóló  1982.  évi  17.  törvényerejű  rendelet  42/A  §  (4) 
bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján,  az Alkotmány 44/A.  § (1)  bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § (1) A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 

"2.  § (1)  A  hivatali  helyiségen  kívüli,  valamint  hivatali  munkaidőn  kívüli 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén – a (3) 
bekezdésben foglalt kivétellel – díjat kell fizetni.  

(2) A  díj  mértékét  a  rendelet  1.  melléklete  tartalmazza,  amely  magába 
foglalja  az  anyakönyvvezető  részére  meghatározott  8.000  Ft/  alkalom 
díjat is.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott díj 5%-ának megfelelő mértékű díjat 
kell fizetni  a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha az
lakásban vagy egészségügyi, szociális intézményben történik, és:
a) a  házasuló  egészségi  állapota,  vagy  kora  miatt  nem  tud  az 

önkormányzati hivatali helyiségben megjelenni, vagy
b) a házasuló közeli hozzátartozója mozgáskorlátozott és ez az állapot 

jelentősen  megnehezíti  számára  az  önkormányzat  hivatali 
helyiségében történő megjelenést.

(4) Az  1.  mellékletben  meghatározott  díjat  a  Polgármesteri  Hivatal 
házipénztárában, vagy a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási 
számlájára történő befizetéssel az anyakönyvi eseményt megelőző napig 
kell megfizetni.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 
3. § E rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba és december 2-án hatályát veszti.
 

M i c h l József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

1 A rendelet megalkotásának napja: 2011. november 30.



1. melléklet 36/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

1.  Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a bejegyezett élettársi kapcsolat 
létesítéséért fizetendő díj: 15.000 Ft/alkalom.

2.   Hivatali  helyiségen  kívüli  házasságkötésért  és  bejegyezett  élettársi  kapcsolat 
létesítéséért fizetendő díj: 35.000 Ft/alkalom.       

 



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról
 

Általános indokolás

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű  rendelet  alapján  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  kapott 
rendeletalkotási  felhatalmazást  a  hivatali  helyiségen  kívüli  és  hivatali  munkaidőn 
kívüli  házasságkötés  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítése  díjainak  és 
szabályainak meghatározására. 
 

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

 
Az önkormányzati rendelet pontosítja a díj fizetésének eseteit. 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (továbbiakban: tvr.) 15. § (6) bekezdése értelmében 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. Ezen rendelkezés 
alapján a rendeletben meg kell határozni a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 
Pontosításra kerül, hogy az anyakönyvvezető díjazása benne foglaltatik a házasulók 
által az önkormányzat részére fizetendő díjban (1. és 2. pont), így ez nem ezen felül  
terheli az ügyfeleket.
Díjkedvezmény megállapítására ad lehetőséget a rendelet.
A  házasságkötésért  fizetendő  díjat  a  házipénztárban,  vagy  a  hivatal  költségvetési 
elszámolási számlájára történő befizetéssel kell megtéríteni.
 

A 2. §-hoz
 

A rendelet mellékletében pontosításra, csökkentésre és elkülönítésre kerülnek az egyes 
díjtételek.
 

A 3. §-hoz
 



A módosító rendelet  2011.  december 1-jén lép hatályba és miután annak szabályai 
beépülnek az alaprendeletbe, december 2-án hatályát veszti. 


