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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
6/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint  
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályai, és 

a többletszolgáltatás ellentételezéseként 
az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére 

fizetendő díj mértékének megállapításáról 
Kőröstetétlen község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. § A rendelet hatálya a Kőröstetétlen község közigazgatási területén történő házasságkötésre terjed ki. 
2. § (1) Kőröstetétlen Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) hivatali munkaidőben 
térítésmentesen biztosítja székhelyén, a Községházán házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali 
helyiséget. 

(2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megtartását 
a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban, az 1. melléklet szerinti tartalommal kell 
előterjeszteni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor. 
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként a 2. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni - a 4. § (2) 
bekezdésében foglalt kivételekkel - az Önkormányzat részére. 

(2) A szolgáltatási díjak teljesítése legkésőbb az eseményt megelőző 5. nap 16.00 óráig esedékes, 
készpénzfizetési-számla ellenében. 
4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt, választása szerint, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 1500.- Ft díjazás illeti meg. 

(2) Az alapszolgáltatáson túlmenően az önkormányzati hivataltól igényelhető szolgáltatások díjából a 
munkaidőn túl az ellátott feladatokért az anyakönyvvezetőt: 

a) a 2. melléklet 1.3.2. pontja alapján 5.000,-Ft/esemény; 
b) a 2. melléklet 2.2. pontja alapján 25.500,-Ft/esemény 
illeti meg. 

5. § (1) Ha a házasságkötés elmarad, az ügyfél a befizetett díj visszatérítésére igényt tarthat, amennyiben a 
szertartás lemondására legkésőbb a tervezett időpontot megelőző 5. napon írásban került sor. 

(2) Amennyiben a szertartás írásbeli lemondás nélkül elmarad, a befizetett díj nem téríthető vissza. 
Kivételt képez ez alól, a házasulandók, vagy közeli hozzátartozójuk halála, súlyos betegsége, melyet a 
kezelőorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani. 
6. § (1) Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a házasságkötés hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2011. (IX. 27.) 
önkormányzati rendelet. 

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2 napra történő kifüggesztéssel 
kerül kihirdetésre, ezzel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza (Kőröstetétlen, Kocséri 
út 4.) hirdetőtábláján. 

 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Pásztor Imre sk. 

jegyző polgármester 
 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés szabályai, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló 6/2015. 
(IV. 10.) önkormányzati rendelete – 1. és 2. mellékletével együtt – a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal hirdetőtábláján, 2015. április 6-ától 10-ig történt kifüggesztéssel került kihirdetésre. 
 
Cegléd, 2015. április 11.    
 Dr. Diósgyőr Gitta 
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   jegyző 
1. melléklet a 6/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez 

 
Házasságkötés hivatali helyiségen* és/vagy hivatali munkaidőn kívüli* létesítése iránti kérelem  

 
Alulírottak …....................................... (menyasszony) és …................................... (vőlegény) kérjük a 
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől, hogy házasságunk alább említett helyszínen 
/időpontban történő megkötését engedélyezni szíveskedjék. 
 
 

A menyasszony neve:  
 lakcíme:  
 elérhetősége 

(telefon, email): 
 

A vőlegény neve:  
 lakcíme:  
 elérhetősége 

(telefon, email): 
 

A 
házasságkötés 

időpontja:  ........ év …................hó  ........ nap …..... óra  .........perc 

 helye:  
   

*a megfelelő aláhúzandó 
 
Nyilatkozunk, hogy tudomásul vettük az alábbiakat: 
 
Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helységen kívüli 
lebonyolításánál, ha a felek 

 
a) a tanúk, - és ha szükséges a – tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, 

b) gondoskodnak a házasságkötés méltó keretéről, 

c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 

d) egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés 
helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az 
anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésnek feltételeiről. 

e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 
bekövetkezte esetére a házasságkötés lebonyolítására alkalmas helyiséget jelölnek meg. 
 
Továbbá tudomásul vettük, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a külső helyszínen 
történő házasságkötésben, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként a Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által megállapított szolgáltatási díjat megfizetjük. 
 
............................................................... ............................................................. 
 Menyasszony Vőlegény 
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2. melléklet a 6/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A Községháza házasságkötő termében megtartott házasságkötésekkel kapcsolatos díjak: 
 
1.1. Az alapszolgáltatás magában foglalja a következőket: teremberendezés keretében a világítást, fűtést 

(szükség szerint); gyűrűs tálca használatát, széksorok beállítását, takarítás költségeit. 
 
1.2. Az alapszolgáltatás díja házasságkötésenként: 5.000,- Ft + ÁFA 
 
1.3. Az alapszolgáltatáson túlmenően az önkormányzati hivataltól igényelhető: 

1.3.1. Anyakönyvi kivonat díszborító kétféle színválasztással: 2.000,- Ft + ÁFA 
1.3.2. Anyakönyvvezető típusbeszéde (szertartásvezetői díj): 5.000,- Ft +ÁFA 

 
2. Hivatali helyiségen (Községháza) kívül megtartott házasságkötés feltételei és díja: 
 
2.1. Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn kívül, pénteki és szombati 

napokon - munkaszüneti nap kivételével - lehet lebonyolítani. 
 
2.2. A hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötés szervezési költségei magában foglalják az 

előzetes egyeztetéseket, a kiszállás díját, az anyakönyvvezető típusbeszédét (szertartásvezetői díj): 
25.500,- Ft + ÁFA 

 
------------ 


