
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő  

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

 

1. § E rendelet Pusztavám Község közigazgatási területén belül a házasság megkötésével 

kapcsolatos anyakönyvvezetői közreműködést igénylő szolgáltatást igénybe vevőkre és ezen 

eljárásban közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki. 

 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, 

b) kérelmezők: a hivatali helyiségen-, hivatali munkaidőn kívül tartandó házasságkötést az 

anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,  

c) hivatali helyiség: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. szám alatt található 

Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme. 

d) hivatali munkaidő: a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott munkarend. 

 

 

3. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

 

 

3. § (1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezését az 

elektronikus rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a bejelentési szándékkal egy 

időben, de legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző 30. napig.  

 

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

 

(3) A jegyző az engedélyről a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül írásbeli 

határozatot hoz. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet el kell utasítani, ha az előjegyzett, anyakönyvi 

közreműködést igénylő rendezvények miatt a szükséges anyakönyvvezetői kapacitás nem áll 

rendelkezésre. 
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(5) A határozatban rendelkezni kell arról, ha és amennyiben a kérelmezők a díjfizetési 

kötelezettségüknek határidőben (5. § (5) bekezdés) nem tesznek eleget, és a kötelezettség 

teljesítését a jegyző felszólítására hitelt érdemlően nem igazolják, a kérelmezett 

többletszolgáltatást részükre nem lehet nyújtani.  

 

 

(6) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmezőknek kell 

gondoskodniuk a külső helyszínnek az anyakönyvi esemény megtartására alkalmas 

állapotáról. 

 

4. § A közeli halállal fenyegető állapot esetén a hivatali helyiségen kívül történő házasság 

megkötésére irányuló eljárás során a felek a 3. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási 

határidő alól mentesülnek.  

 

 

4. A többletszolgáltatási díj megfizetésének mértéke, módja 

 

 

5. § (1) Hivatali munkaidőben a jegyző térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas 

hivatali helyiséget. 

 

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 15.000,- Ft + ÁFA 

többletszolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén 30.000,- Ft + ÁFA többletszolgáltatási 

díjat kell fizetni. 

 

(4) Amennyiben az anyakönyvi esemény megtartására hivatali helyiségen kívül és egyben 

hivatali munkaidőn kívül kerül sor, a kérelmezők a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott 

díjat is kötelesek megfizetni. 

 

(5) A (2) és a (3) bekezdésekben meghatározott többletszolgáltatási díjat átutalással 

Pusztavám Község Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736044-15362278 számú 

költségvetési számlájára legkésőbb a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

létesítését engedélyező határozat (3. §) kézhezvételét követő 15 napon belül kell teljesíteni.  

 

(6) A (2) és a (3) bekezdés szerinti többletszolgáltatási díj az (5) bekezdés szerinti határidőben 

megfizethető a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő befizetéssel, valamint nevezett 

költségvetési számlára teljesíthető készpénz-átutalási megbízás igénybe vételével is.   

 

(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, illetve a hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető részére rendezvényenként bruttó 15.000,- 

Ft díjazás jár. 

 

(8) A (7) bekezdésben foglalt díjazás az anyakönyvi eseményt követően kerül kifizetésre. 

 

6. § A jelen rendeletben szabályozott kérelmekkel összefüggésben hozott határozatra a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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5. Záró rendelkezések 

 

 

7. § (1) Ez a rendelet 2017. július 31-én lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló 9/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelet és az ezen rendeletet módosító 17/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

               Lisztmayer János             Dr. Légrádi Gábor 

                 polgármester                          jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént. 

 

 

Pusztavám, 2017. július 28.  

 

 

 

             Dr. Légrádi Gábor  

           jegyző 

 

 


