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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 30-i ülésére 

 
 
Tárgy: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (IX.30.) 
önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013.(XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A díjtételek módosítása miatt szükséges a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. 

 

Dorog, 2022. szeptember 20. 

 

  Dr. Tittmann János sk. 
                                                                                                           polgármester 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX. 30.) önkormányzati 

rendelete hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testület az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Ukrajna területén fennálló fegyveres 

konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján és 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló Dorog Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2013/XI.29./ önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„4. § 

Ha az anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli 

munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, a befizetett díjból eseményenként 

bruttó 17.000.- (tizenhétezer) forint illeti meg.” 

2. § 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló Dorog Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2013/XI.29./ önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. október 5-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Tittmann János Kecskésné Patos Szilvia 

polgármester jegyző 

 

  



                             1. melléklet a …./2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

                                         Házasságkötés létesítése esetén az ügyfél által fizetendő díjakról 

1. Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által 

fizetendő díj: 36.150.- Ft 

2. Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén az 

ügyfél által fizetendő díj: 31.150.- Ft” 


