
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2017. (VI.21) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Művelődési Ház terme (2135 Csörög. Arany János u. 53.) 

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

meghatározott munkaidő.  

                                                              

2.§ (1)   A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés iránti 

kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani. 

(2)   A kérelemben meg kell jelölni: 

a) a házasságkötés pontos helyszínét, 

b) a házasságkötés időpontját, 

c) nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak. 

(3) A kérelem elbírálására a jegyző jogosult. 

(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés során az anyakönyvi esemény méltó körülményekről 

való teljes gondoskodás a felek költségére és felelősségére történik. 

 

3.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – díjat 

kell fizetni.  

(2) A díj mértékét a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha az lakásban vagy 

egészségügyi, szociális intézményben történik, és: 

a) a házasuló egészségi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni, vagy 

b)  a házasuló közeli hozzátartozója mozgáskorlátozott és ez az állapot jelentősen megnehezíti számára 

a hivatali helyiségben történő megjelenést. 

(4) Az 1. mellékletben meghatározott díjat a Csörögi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási 

számlájára történő befizetéssel az engedélyező határozat kézhezvételét követően az anyakönyvi 

eseményt megelőző napig kell megfizetni. 

 

4.§ Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás mértékét a jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

5.§ (1) Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 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, valamint a 

hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és 

többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

szóló 4/2017. (IV.22.) önkormányzati rendelet. 

      

Hegedűsné Kripák Ildikó      Chrobák Zoltánné dr. 

      polgármester              jegyző 

 



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. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezésének való megfeleltetés okán új 

rendeletalkotás szükséges. 

 

 

Részletes indokolás 

 

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

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

esemény engedélyezésének részletszabályait tartalmazza. 

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

anyakönyvi esemény lebonyolításának díját, valamint a díjmentesség esetét. 

4.§-hoz: Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás mértékéről rendelkezik.  

5.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       1. melléklet a 8/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelethez 

 1.    Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díj:     

         30.000 Ft/alkalom. 

 

 

 

2. melléklet a 8 /2017. (VI.21.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt 

megillető díjazás bruttó 10.000 Ft/alkalom. 

2. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt 

megillető díjazás bruttó 20.000 Ft/alkalom. 

3. Hivatali munkaidőn kívüli és helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt megillető díjazás bruttó 30.000 Ft/alkalom. 

 


