
Módosította: 4/2012.(II. 27.) 

 

Bócsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2011. (VII.07.)  

r e n d e l e t e 

 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól.* 

 

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. §-ában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 

1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el:  * 

1. §* 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya Bócsa Község Önkormányzata illetékességi területén történő házasságkötés 

során az e rendeletben meghatározott többletszolgáltatást igénybe vevőkre, valamint ezen 

házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki. 

 

2. §* 

Szolgáltatások 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt 

házasságkötés során jogszabályban rögzített eljárása és szövege. 

b) hivatali munkaidő: Bócsa Község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatában (Ügyrend és munkarend) meghatározott munkarend. 

c) hivatali helyiség: Bócsa Község Polgármesteri Hivatal 6235 Bócsa Rákóczi u. 27. 

d) többletszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségen kívüli, és/vagy hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés során jogszabályban rögzített eljárása és szövege. 

3. §* 

 

(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötésre – kérelem alapján - 

jegyzői engedéllyel kerülhet sor, a házasságkötésre alkalmas helyszínt a házasulók biztosítják. 

Külső helyszínen megrendezett házasságkötési eseményen az anyakönyvvezető kizárólag akkor 

működik közre, amennyiben a helyszín a törvényben foglalt követelményeknek megfelel. Ilyen 

feltételt képez különösen: a felek, a tanúk, - és ha szükséges – tolmács vagy jelbeszédben jártas 

személy jelenlétét biztosítják, gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helységbe 

való utazásáról, egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvek helyszínre, illetve biztonságos 

visszaszállításáról. 

 

(2) A hivatali helyiségben történő házasságkötési esemény megrendezésére kérelem alapján 

kerülhet sor, a kérelmet a polgármesternél kell előterjeszteni. 
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4. §* 

 

Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének 

szabályai 

 

Házasságkötési anyakönyvi eseményt lebonyolítani hivatali helyiségen belül - a Munka 

Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül 

pénteken 15.30 és 18.00 óra, szombaton 9.00 és 18.00 óra között lehet. 

 

5.§.* 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályai 

 

Házasságkötés anyakönyvi eseményt - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti 

nap kivételével - hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 15.30-18.00 óra között, 

szombaton 9.00-18.00 óra között lehet. 

 

6.§.* 

 

(1) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az alapszolgáltatás 

díjmentes. 

(2) Az önkormányzat hétköznap munkaidőben ingyenesen biztosítja a házasságkötés 

lebonyolításához a hivatali helyiséget. 

(3) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére díjat kell fizetni:  

a)  Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén fizetendő díj: 

10.000 Ft + ÁFA, 

b) Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén fizetendő 

díj: 10.000 Ft + ÁFA. 

(4) A (3) bekezdés szerinti díjat a házasságkötést megelőző 15-ik napig be kell fizetni Bócsa 

Község Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára és a befizetés tényét az 

anyakönyvvezető felé igazolni kell. 

(5) A házasságkötés elmaradása esetén a befizetett díjat kérelmező részére az anyakönyvvezető 

írásos jelzése alapján az önkormányzat visszautalja. 

 

7.§.* 

 

Az anyakönyvvezető díjazása 

 

(1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél történő közreműködés esetén, 

- ha a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerinti rendkívüli 

munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte – házasságkötésenként, az 

önkormányzat részére megfizetett díjból hivatali helyiségben tartott, illetve hivatali helyiségen kívül 

tartott házasságkötés esetén egyaránt nettó 5.000,- Ft, díjazás illeti meg 

(2) Az anyakönyvvezetőt évente ünnepi öltözet használata címén ruházati költségtérítés illeti meg. 

Az anyakönyvvezető részére megállapított ruházati költségtérítés az illetményalap 50 %- a, 

amellyel minden év december 31-napjáig felsőruházati számlával igazoltan köteles elszámolni a 

polgármesteri hivatal felé.  
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8.§.* 

 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló egységes 

szerkezetű rendeletet Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (II. 27.) sz.  

önkormányzati rendelettel hagyta jóvá 2012. március 01 napján történő hatályba lépéssel. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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