
Öregcsert  Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
8/2011. (V.25.) számú rendelete 

a házasságkötés létesítésének engedélyezésér l, valamint a fizetend  
 szolgáltatási díjak mértékér l 

Az 1/2014 (II.14) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 
 

1Öregcsert  Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az anyakönyvekr l, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésr l szóló 1982. évi 17. törvényerej  rendelet 42/A. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) 
pontjában, valamint az anyakönyvekr l, a házasságkötési eljárásról és a névviselésr l szóló 
1982. évi 17. törvényerej  rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:  

A rendelet hatálya 
1. § 

(1) E rendelet hatálya Öregcsert  község közigazgatási területén megkötend  házasságokra                                                  
terjed ki. 
(2) A házasságkötés céljára a települési önkormányzat hivatali helyiséget biztosít a 
Községháza házasságköt  termében és a község M vel dési Ház elnevezés  intézményében. 

A hivatali munkaid n kívül és a küls  helyszínen történ  házasságkötés 
2. § 

(1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali, munkaid n túli házasságkötés létesítése akkor 
engedélyezhet , ha a törvényerej  rendeletben meghatározott feltételek megléte mellett az 
anyakönyvi esemény megtartása nem akadályozza a korábban el jegyzésbe vett anyakönyvi 
események megtartását. 

(2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaid n túl történ  
engedélyezésére vonatkozó kérelmet írásban, a házasságkötési szándék 
 bejelentésével egyidej leg kell benyújtani. 
(3)2 A Munka Törvénykönyvér l szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében 
meghatározott munkaszüneti napon történ  házasságkötés nem engedélyezhet . 
(4) A hivatali helyiségen kívül történ  házasságkötés engedélyezését megel en az 
anyakönyvvezet  a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melyr l feljegyzést 
készít. 

(5) A hivatali helyiségen és hivatali id n túli házasságkötést a jegyz  engedélyezi. 
(6) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaid n belül csak 
ügyfélfogadási id n kívül az (1)-(2)-(4)-(5) bekezdésben foglaltak betartásával lehet 
engedélyezni. 

3. § 

(1) A hivatali munkaid n kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetend  
díjakat, továbbá az anyakönyvvezet , valamint a házasságkötésnél 
 közrem köd            díjazást          az            1.           melléklet         állapítja               meg. 

                                                
1 Módosította az 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése Hatályos: 2014.02.14. 
2 Módosította az 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése Hatályos: 2014.02.14. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesülnek a házasulók, ha a 
felek valamelyikének, vagy mindkett jüknek közeli halálával fenyeget  egészségi állapota 
indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaid n túli házasságkötés 
megtartását. 

(3) Az anyakönyvvezet  és a közrem köd  díját a tárgyhót követ  hónap 5. napjáig kell 
kifizetni. 

34. § 
Az 1. mellékletben meghatározott szolgálati díjat el re, legkés bb a házasságkötést megel  
munkanap 12 óráig kell Öregcsert  Község Önkormányzata házipénztárába befizetni, melyet 
a befizet szelvénnyel igazolni kell az anyakönyvvezet  el tt.  

5. § 

A rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. 

Öregcsert , 2011. július 01. 

Kis- Vén László Hodovánné Ancsa- Molnár Mária 
polgármester jegyz  

Kihirdetve: 2011. május 25. 

 Hodovánné Ancsa- Molnár Mária 
 jegyz  
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 
Szakmár, 2014.02.14. 
 
 
               Csefkóné Busa Andrea 
 jegyz  

                                                
3 Módosította az 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése Hatályos: 2014.02.14. 
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1. melléklet 

Öregcsert  Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 

a házasságkötés létesítésének engedélyezésér l, valamint a fizetend  szolgáltatási díjak 
mértékér l szóló 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendeletéhez 

Házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az alábbiakban meghatározott 
mérték  díjat kell fizetni: 

1.) Hivatali id ben és hivatali helyiségben történ  házasságkötés: díjmentes 

2.) a.) Hivatali id n belül és hivatali helyiségen kívül: díjmentes 

b.) Hivatali id n kívül és hivatali helyiségben:  

közrem köd  nélkül    15.000 Ft 
1 közrem köd vel       20.000 Ft 

c.) Hivatali id n kívül és hivatali helyiségen kívül: 

közrem köd  nélkül    20.000 Ft 
1 közrem köd vel       25.000 Ft 

3.) A hivatali munkaid n kívül tartott házasságkötésben közrem köd : 

a.) anyakönyvvezet t egyes anyakönyvi eljárásonként              bruttó 10.000 Ft 
b.) további közrem köd t egyes anyakönyvi eljárásonként       bruttó   5.000 Ft 

díjazás illeti meg. 

Kis- Vén László Hodovánné Ancsa- Molnár Mária 
polgármester jegyz  

Kihirdetve: 2011. május 25. 


