
 

Csörög Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

4/2017. (IV.22.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és 

a többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 

díj mértékéről 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában, a 19. § (2) bekezdésében és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezés 

 

1.§ E rendelet hatálya Csörög Község Önkormányzata illetékességi területén házasságot kötő 

természetes személyekre, továbbá a Csörögi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló 

anyakönyvvezetőre terjed ki. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) hivatali helyiség: Csörög Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény 

lebonyolítására alkalmas helyiség 2135 Csörög, Arany János u. 53. szám alatti Művelődési 

Ház nagyterme. 

b) hivatali munkaidő: a Csörögi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarend 

c) többletszolgáltatás: házasságkötés hivatali helyiségen kívül, továbbá hivatali helyiségben 

hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításhoz anyakönyvvezető biztosítása. 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályai 

 

3. § (1) Házasságkötés – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap 

kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől 17.30 órától 19.00 óráig, keddtől csütörtök 

16.00 órától 19.00 óráig, pénteki napon 12.00 órától 19.00 óráig, szombati napon 11.00 órától 

17.00 óráig tartható. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a 

házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az 

anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az 

anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszín alkalmasságáról. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a 

szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani. 

(4) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének 

engedélyezéséről a jegyző dönt. 

 

Anyakönyvi események díjazása 

 

4. § (1) Házasságkötés létesítése hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő 

lebonyolítása díjmentes. 

(2) Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolításáért az 1. 

mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. 



(3) Házasságkötés hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításáért az 1. 

mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. 

(4) Házasságkötés (3) bekezdés szerinti megrendezése során – külön kérelemre – alkalmazott 

szolgáltatásokért a 2 mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. 

(5) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota fennállása 

esetén az eseménynek a hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túl történő 

megtartása díjmentes. 

(6) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat, valamint a (4) bekezdés szerinti 

szolgáltatási díjat a házipénztárba készpénzbefizetéssel vagy az önkormányzat költségvetési 

számlájára átutalással kell megfizetni. A befizetést igazoló iratot az anyakönyvvezetőnek a 

házasságkötés létesítését megelőző 5 napon belül be kell mutatni. 

 

5. § (1) A szolgáltatás igénybevevői a 4. § (2)-(3) bekezdésben megállapított díj, valamint a 

4.§ (4) bekezdésében megállapított szolgáltatási 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. § (2)-(3) bekezdésben megállapított díj, valamint a 4.§ 

(4) bekezdésében megállapított szolgáltatási 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 díj és a szolgáltatási díj visszatérítésére 

nem jogosultak. 

 

6. § (1) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl lebonyolított házasságkötésnél 

közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000 Ft, azaz tízezer 

forint illeti meg. 

(2) Hivatali helyiségen kívül munkaidőn túl lebonyolított házasságkötésnél közreműködő 

anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként  bruttó 20.000 Ft, azaz húszezer forint illeti 

meg. 

(3) A díjazás kifizetése havonta utólag történik. 

 

Záró rendelkezés 

 

7. § (1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg Csörög Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali 

munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 10/2011. 

(V.25.) rendelete hatályát veszti. 

(2) A rendelet mellékletében meghatározott díjakat a rendelet hatályba lépését követően 

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

esetén kell alkalmazni. 

 

 

         Hegedűsné Kripák Ildikó   Chrobák Zoltánné dr. 

      polgármester       jegyző 

 

 



 

 

1. melléklet a  4/2017. ( IV.22.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házasságkötés díja 

 

Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi szolgáltatás 

lebonyolításáért, az anyakönyvi munkadíjjal  együtt  50.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni. 

 

Házasságkötés hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi szolgáltatás 

lebonyolításáért, az anyakönyvi munkadíjjal  együtt 30.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. melléklet a 4/2017.(IV.22.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házasságkötésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjai 

  

 

Szerkesztett gépzene 1.500 Ft + ÁFA 

Gyertyagyújtás 1.500 Ft + ÁFA 

Asztali dekoráció 2.500 Ft + ÁFA 

Pezsgős koccintás/ hozott pezsgővel/ 1.000 Ft + ÁFA 

Szerző A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az 

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet tervezetét az alábbiak szerint indokolom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Általános indoklás 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet jogszabályi hátterét az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvény tartalmazza. 

A törvény 96. §-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak a helyi rendeleteik megalkotására 

a jogszabályi keretek között. 

Az Önkormányzat 2011. évben megalkotta a 10/2011.(V.25.) rendeletét a házasságkötés 

létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről, amelynek 

felülvizsgálatára a jogszabályváltozások, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény rendelkezésének való megfeleltetés okán új rendeletalkotás szükséges.   

 

Részletes indokolás 

1.§-hoz : Ezen rendelkezés tartalmazza a rendelet hatályát. 

2.§-hoz: Ezen rendelkezés tartalmazza az értelmező rendelkezéseket. 

3.§-hoz: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény engedélyezésének részletszabályait tartalmazza. 

4.§-hoz: Szabályozza a hivatali helyiségen kívül történő, valamint a hivatali munkaidőn túli 

anyakönyvi esemény lebonyolításának díját, továbbá a szolgáltatások díjait. Tartalmazza a 

díjmentesség esetét. 

5. §-hoz: A díjak visszatérítésének szabályairól rendelkezik. 

6.§-hoz: Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj szabályozását tartalmazza. 

7 .§-hoz: A hatályba léptető rendelkezést, folyamatban lévő eseményekre történő utalást 

tartalmazza. 

Hatásvizsgálati lap 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak: 

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Társadalmi hatása a központi jogszabályokban lefektetett házasságkötési rendelkezések 

érvényre juttatása.  

Gazdasági hatása a jogszabályi előírások alapján települési vonatkozásban beszedett 

díjtételek biztosítása. 

Költségvetési hatása a többletbevétel helyi önkormányzati költségvetésben történő 

megjelenése, valamint a házasságkötéssel járó anyakönyvvezetői feladatok finanszírozására 

történő fordítása 

Környezeti és egészségügyi következményei: A hivatali alkalmazottak számára biztosított a 

megfelelő hosszúságú évközi pihenőidő. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás többlet adminisztrációs terhet 

nem jelent. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az Önkormányzat kötelezettsége tehát az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

96.§-a alapján új rendelet megalkotása, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítottak. 



  


