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 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 
                                             2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81., TF.: 06 33 431 299  FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU  

 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 09- i ülésére 
 
 
 
 
 

Tárgy: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (XII.9.) 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 vészhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIV. törvény 147. §-a szerint a 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30-ig a 
helyi önkormányzat, illetve az általa fenntartott költségvetési szerv a nyújtott szolgáltatásért, valamint az 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében  megállapított díjat nem emelhetett, új díjat nem 
állapíthatott meg.  
Ezen időszak hatásainak figyelembevételével a Képviselő-testület a díjakat 2022. október 01-től 12%-al 
emelte meg.  
A tárgyévi inflációs adatok, valamint az önkormányzat 2023. évi várható bevételeinek és kiadásainak 
ismeretében javaslom, hogy a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
díjának mértékét 2023. január 01-től további 5%-al emelje meg a Képviselő-testület. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező új rendelet tervezetet 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
 
Dorog, 2022. november 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Tittmann János sk. 
 polgármester 
 
 
 
 



2 

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 9.) 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, 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 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Tittmann János Kecskésné Patos Szilvia 

polgármester jegyző 
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1. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez 

Házasságkötés létesítése esetén az ügyfél által fizetendő díjakról 

1. Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő 
díj: 38.000.- Ft  

2. Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén az ügyfél 
által fizetendő díj: 32.700.- Ft”
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