
VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének 

engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 

8/2016.(X.20.) önkormányzati rendelete 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzat (a 

továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötések létesítésére (a 

továbbiakban: anyakönyvi esemény). 

2.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal helyiségei (8445 Városlőd, 

Templom tér 4.) 

b) hivatali munkaidő: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési   

Szabályzatában meghatározott munkarend.  

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályai 

3.§ (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn kívüli 

megkötésének engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a 

házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg az anyakönyvvezetőnél. 

(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt. 

(3) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő 

házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata 

alapján magántulajdonban levő olyan ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az 

eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt 

követelményeknek, és ahol a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló 

anyakönyvi események       lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos 

szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel. 

(4) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő 

házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor 

engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői 

közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény 

lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll. 

(5) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő 

házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a 

korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását 

nem akadályozza. 



3. Az anyakönyvi események díjazása 

4.§ (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi      

esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés 

esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatás igénybevevői által az 

önkormányzat részére fizetendő díjak mértéke: 

a) a hivatali helyiségben  hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés díja: 10.000,-Ft 

b) a hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés díja: 25.000,-Ft 

c) a hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés díja: 25.000,-Ft 

5. § (1) A szolgáltatás igénybevevői a 4. §-ban foglaltak szerint megállapított díj teljes 

összegének visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra vonatkozó 

bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő 

házasságkötés  tervezett időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal korábban, írásban 

visszavonják. 

(2) A szolgáltatás igénybevevői a 4. §-ban foglaltak szerint megállapított díj 50 %-ának 

visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra vonatkozó bejelentésüket 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés tervezett 

időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban visszavonják. 

(3) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékra vonatkozó 

bejelentésüket a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem 

vonják vissza, és a házasságkötésre nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj 

visszatérítésére nem jogosultak. 

(4) A szolgáltatás igénybevevői a 4. §-ban foglaltak szerint megállapított díj megfizetése alól 

mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének vagy mindkettőjüknek közeli halálával 

fenyegető egészségi állapota vagy egyéb különösen méltányolható rendkívüli esemény 

indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény 

megtartását. 

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

6. § Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben közreműködő 

anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 

szabadidőt választja, őt – az illetményén felül - céljuttatás jogcímén bruttó 10.000,-

Ft/alkalom, azaz alkalmanként tízezer forint díjazás illeti meg. 

5. Záró rendelkezések 

7.§       (1) A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését   

követően bejelentett, e rendelet szerinti anyakönyvi események létesítése iránti eljárásokban 

kell alkalmazni. 



(2) Hatályát veszti Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes szabályokról 

szóló 4/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete. 

 Csekényi István dr. Ádám Renáta 

 polgármester    jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2016. október  20. 

 

dr. Ádám Renáta  

jegyző 

 

 

 

 

 

 

  

 


