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Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és az

anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

Szendehely Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
 

1.§ A rendelet hatálya Szendehely Község Önkormányzatának illetékességi területén történő
házasságkötésre terjed ki.

Értelmező rendelkezések
 

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: a Szendehely, Rákóczi u. 2. szám alatti házasságkötő teremként is funkcionáló

Nagyterem és az önkormányzat tulajdonát képező Szendehely, Béke u. 25. szám alatti Faluház, mint kis
házasságkötő terem.

2. hivatali munkaidő: hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00, pénteken 7.30-13.30 óra.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályai

 
3. § (1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést a Nagyteremben és a kis házasságkötő teremben

pénteken 13.30 óra és 17.00 óra között, szombaton 11.00 óra és 17.00 óra közötti időben lehet tartani.

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés ünnepélyes és
méltó körülmények között megtartható. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem
veszélyeztetheti a hivatali helyiségben tartandó, már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi
eseményt.

(3) A hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
engedélyezését a rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő
bejelentkezéskor.

(4) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítése akkor
engedélyezhető, ha a felek a jogszabályi feltételek teljesítésén túl, a befizetési bizonylat bemutatásával
igazolják az 4. § szerinti díj megfizetését, legkésőbb a kérelem benyújtását követő 3 napon belül.

A házasságkötésért fizetendő díjak
 

4. § (1) Hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolítása díjmentes.

(2) A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül lebonyolított házasságkötés lebonyolításáért
20.000.-Ft-ot kell fizetni az önkormányzat részére.
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(3) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításáért 20.000.-
Ft-ot kell fizetni az önkormányzat részére.

(4) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításáért 30.000.-Ft
díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(5) A házasságkötés díját a házipénztárba kell befizetni. A befizetési bizonylatot – legkésőbb az
eseményt megelőző 5 nappal – az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.

(6) A házasságkötésért fizetett díj visszajár, amennyiben a díjat befizették és az anyakönyvi eseményt
legkésőbb annak megtartása előtt egy nappal az anyakönyvvezetőnél személyesen lemondták. A
visszafizetésről ez esetben az anyakönyvvezető 15 napon belül gondoskodik.

(7) A házasságkötésért befizetett díj nem jár vissza, ha a házasságkötésen az házasulandók előzetes
lemondás nélkül nem jelentek meg. Ebben az esetben a megjelenő anyakönyvvezetőt a 4. § (2) bekezdés
szerinti díj illeti meg.

Anyakönyvvezetők díjazása
 

5.§ (1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túli, hivatali helyiségben történő anyakönyvi
eseményért bruttó 15.000.- Ft díjazás illeti meg.

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben vagy a hivatali munkaidőn kívül a hivatali
helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért eseményenként bruttó 20.000.- Ft díjazás illeti

Záró rendelkezések
 

6.§ (1) Ez a rendelet 2017. július 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
bejelentett házasság iránti szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi eljárások engedélyezéséről, és az egyes anyakönyvi
eljárásokhoz kapcsolódó többletszolgáltatás díjáról szóló 5/2012. (V. 18.) számú önkormányzati
rendelet. 

Csatolmányok
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