Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(IV. 13.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezéséről és díjairól
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának illetékességi területén megkötött
házasságokra, valamint Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri
Hivatalánál (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonnyal rendelkező
anyakönyvvezetőkre terjed ki.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) hivatali munkaidő: a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarend;
b) hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal által biztosított helyiség;
c) munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap.
2. Az engedélyezés szabályai
3. § (1) A házasságkötés hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben történő lebonyolításához külön
engedély nem szükséges.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítása során be kell tartani a helyszínnel,
valamint az egyéb feltételekkel kapcsolatos mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(3) A házasság hivatali helyiségen és/vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötésére – az 1. számú
melléklet szerinti nyomtatványon – a jegyzőtől engedélyt kell kérni a házasságkötésre való
bejelentkezéskor.
(4) Naponta egy hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolítására van lehetőség,
melynek legkésőbbi kezdő időpontja munkanapon 16.30 óra, szombaton 17.30 óra. Amennyiben egy
napon több házasságkötés történik, a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés azon a napon az utolsó.
(5) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés – munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 14.00
órától 17.00 óráig, szombati napon 11.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
3. A fizetendő díj mértéke
4. § (1) Az önkormányzat hivatali helyiségében hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a
házasságkötést.
(2) Térítésmentesen biztosítja továbbá az önkormányzat a hivatali helyiségében és hivatali munkaidőn
kivüli házasságkötést, amenyiben a házasulók valamelyike dunavarsányi lakcímmel rendelkezik.
(3) Dunavarsányi lakcímmel nem rendelkező házasulók esetén a hivatali helyiségben és hivatali
munkaidőn kivüli házasságkötésért fizetendő díj mértéke 10.000-Ft + ÁFA.
(4) A házasságkötés díjai:
a) hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül
15.000 Ft + ÁFA
b) hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségen kívül 30.000 Ft + ÁFA
(5) A szolgáltatások tartalma: gépzenei összeállítás, ünnepi beszéd, emléklap/mappa.

(6) A hivatali helyiségen kívüli (pl. lakáson, kórházban, egyéb egészségügyi vagy szociális
intézményben) házasságkötés díjmentes abban az esetben, ha a házasulók valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapota a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolítását
indokolja.
(7) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért - választása szerint - a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
a) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén nettó 5000-Ft/ alkalom,
b) hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén nettó 5000-Ft/ alkalom,
c) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén nettó 10.000-Ft/ alkalom
összegű díjazás illeti meg.
(8) A szolgáltatási díjat az engedélyezést követő 5 napon belül az önkormányzat pénztárába kell
befizetni.
(9) Amennyiben a házasság megkötése elmarad, a befizetett díj kérelemre visszafizetésre kerül.
4. Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését
követően bejelentett házasságkötésekre kell alkalmazni.

Bóna Zoltán
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék
A rendelet 2011. április 13. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára
történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

1. melléklet a …../2011. (...) önkormányzati rendelethez
illetékbélyeg
KÉRELEM
hivatali helyiségen és/ vagy hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés
engedélyezését.

hivatali

helyiségen

és/vagy hivatali

munkaidőn 1

kívüli

Név: .........................................................................................................................................................
Lakcím:....................................................................................................................................................
Kézbesítési cím (ha eltér): .......................................................................................................................
Név: .........................................................................................................................................................
Lakcím:....................................................................................................................................................
Kézbesítési cím (ha eltér): .......................................................................................................................
Házasságkötés helyszíne: ........................................................................................................................
Házasságkötés időpontja: ........................................................................................................................
Vállaljuk, hogy a házasságkötésért az önkormányzat rendelete alapján fizetendő ……………........ Ft
összegű díjat az engedélyezést követő 5 napon belül megfizetjük.
Tudomásul vesszük, hogy – az engedélyezéstől függetlenül – az anyakönyvvezető kizárólag abban az
esetben működik közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
− a tanúk,- és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenléte biztosított,
− a házasságkötés helyszínének körülményei méltóak a házasságkötés aktusához,
− az anyakönyvvezető és az anyakönyv helyszínre és a hivatali helyiségbe való biztonságos
szállítása, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelése biztosított.
Dunavarsány, ………………………………..

…………………………………….
aláírás

…………………………………….
aláírás

Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt / az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem1.
………………………………………
anyakönyvvezető
1

A kívánt rész aláhúzandó.

INDOKOLÁS
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet 2011. január 1. napjától hatályba lépő módosításai rendeletalkotási kötelezettséget rónak a
települési önkormányzatokra. Rendezi a törvény a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali időn túli
szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Ezen többletszolgáltatásért, a házasság hivatali helyiségen
kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
Egyben szabályozza, hogy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás
illeti meg.
E helyi rendelet megalkotása során továbra is díjmentes szolgáltatást vehetnek igénybe az
önkormányzat hivatali helyiségében a hivatali munkaidőn túl is engedélyezett házasságkötés során a
házasulók, amenyiben a házasulók valamelyike dunavarsányi lakcímmel rendelkezik. Ebben az
esetben is be kell nyújtani a kérelmet és az engedélynek megfelelő időpontban, térítésmentesen
vehetik igénybe a hivatali helyiséget.
A törvényi változásként, a helyi rendeletben is megjelenő előírás a házasságkötések időpontjainak
szabályozása. A hivatkozott törvény 15/A. § (8) bekezdése szerint: Nem köthető házasság, illetve nem
létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti
napon.”
E helyi rendelet megalkotásával a korábbi gyakorlattól eltérően a házasulandók egy részét fizetési
kötelezettség fogja terhelni. Ezért ezen előírások a rendelet hatályba lépését követően bejelentett
házasságkötésekre vonatkoznak majd.
Dunavarsány, 2011. március 31.

Bóna Zoltán
polgármester

