
 

 
2017. szeptember 14. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

4. napirendi pont - Döntés a házasságkötés alkalmával adható támogatásról, 

rendeletalkotás 

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző; 

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztésemet a Képviselő-testület előzetes véleményalkotása figyelembevételével, a 
képviselők által tett javaslatok alapján készítettem el. 
 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak 
mértékéről szóló 6/2017. (V.12.) önkormányzati rendeletben megállapítottak szerint a 
házasságkötés lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni.  
A díj mértéke: 
a) hivatali munkaidőn belül és hivatali helyiségen kívül: 20.000 Ft + ÁFA, 
b) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben: 20.000 Ft + ÁFA, 
c) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül: 30.000 Ft + ÁFA. 
 
A képviselő-testület célja, hogy könnyítse a házasságkötéssel járó anyagi terheket, melynek 
következtében célszerű a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet módosítani. 
 
 
Vámosszabadi, 2017. szeptember 11. 
            
        Domjánné dr. Fehérvári Diána  
          aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



T E R V E Z E T  

Vámosszabadi Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

…../2017. (IX.15.)  

önkormányzati rendelete 

 a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 32. 
cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
többszörösen módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1) 
bekezdése, 26. §-a, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 45.§ (1) és (7) bekezdés, 48.§ (4) bekezdés, 132.§ 
(4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:     

 

1.§ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) az alábbi 11/B. §-sal egészül ki: 

 

Házasságkötés alkalmával adható támogatás 

„11/B. § (1) Házasságkötés alkalmával támogatás adható annak, aki a lakcímnyilvántartásban legalább 60 
napja vámosszabadi állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy ideiglenes lakóhelyként van bejegyezve.  

(2) Az egyszeri támogatás összege megegyezik azzal az összeggel, amelyet a házasságot kötni szándékozó pár a 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2017. (V.12.) 
önkormányzati rendelet alapján díjként az önkormányzat részére megfizetett. 

(3) Az egyszeri támogatás kérelem alapján a házasságkötés napját követő 30 napon belül igényelhető. A 
támogatás a házasuló részére készpénz átadásával történik meg. 

(4) A kérelmet a rendelet 1.sz. melléklete szerint kell benyújtani a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Vámosszabadi Kirendeltségéhez. 

 

Záró rendelkezések 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A R. módosítással nem érintett 
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

      Lizákné Vajda Lívia                               Kató Mária 

          polgármester                                     jegyző 

Záradék 

A rendelet kihirdetve: 

Vámosszabadi, 2017. szeptember 15.     Kató Mária 

                                                                                                      jegyző       

       



 …/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete   

 

HÁZASSÁGKÖTÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM 

 

Igénylő neve:………………………………………………………………………………. 

Születési év, hó, nap:………………………………………………………………………. 

Anyja neve:………………………………………………………………………………… 

Állandó bejelentett lakcím/ Tartózkodási hely címe:……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Házasságkötés ideje:………………………………………………………………………. 

Házastárs neve:……………………………………………………………………………. 

Alulírott azzal a kérelemmel fordulok T. Címhez, hogy részemre a …./2017. (IX.16.) 

önkormányzati rendelet alapján a házasságkötési támogatást kifizetni szíveskedjenek. 

Vámosszabadi, …………………………………….. 

 

 

…………………………………… 

Kérelmező aláírása 

                                                                                       

 


