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Rendelet tervezet 

 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének  
….. /2012.(. ) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
szabályairól és díjairól 

 
 
 
Pátka község  Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §. (4) 
bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el. 
 
1.§    A rendelet hatálya 
 
(1) E rendelet hatálya a Pátka község közigazgatási területén történő házasságkötésekre terjed 
ki. 
 
2.§   A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése 

 
(1) Pátka Polgármesteri Hivatal hivatalos házasságkötési helyszíne: a hivatal tanácskozási 
terme (8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.) 
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés, 
melynek helyszíne a fentiektől eltér. 
(3) Hivatali munkaidő: Pátka község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkarend. 

 
3. §  Az anyakönyvi alapszolgáltatás díjmentes. 
 
4.§ (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a 
jegyző dönt. 
(2) A kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell írásban előterjeszteni.  
(3) Nem tartható hivatali munkaidőn túl házasságkötés délelőtt 10 óra előtt, illetve délután 18 
óra után.  
(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az 
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet 15/A. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak biztosíthatók. 
 
5.§ (1) A 4.§-ban megjelölt kérelem elbírálása előtt az eljáró anyakönyvvezető a 
házasulandók által megjelölt helyszínen szemlét tart, annak megállapítása érdekében, hogy a 
jogszabályi feltételek fennállnak-e [At. 15/A. §. (4) bek.], és a szemléről feljegyzést készít. 
(2) A jegyző a szemléről készült feljegyzés alapján bírálja el a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötésre irányuló kérelmet. 
(3)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez szükséges, hogy a hivatali 
helyiségen kívüli helyszín a munkabiztonsági és közegészségügyi követelményeknek 
megfeleljen.  
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6.§ Díjfizetési kötelezettség 
 
(1) Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény lebonyolításáért nem kell díjat  fizetni az 
önkormányzat részére. 
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért nem kell díjat fizetni az 
önkormányzat részére. 
 
7.§. (1) Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt 
a.) hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül, eseményenként bruttó 10.000,-Ft, 
b.) hivatali helyiségen kívül bruttó 15.000,-Ft összegű díjazás illeti meg. 
 
8.§ (1) Mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól a házasulandók, ha a hivatalos helyiségen 
kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 
(2) Rendkívüli körülménynek tekintendő, ha a házasuló közeli halállal fenyegető állapotban 
van, vagy ha egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali 
helyiségben megjelenni. 
(3) A díj megfizetése a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés 
jegyzői engedélyezésének előfeltétele. 
(4) A rendeletben megjelölt díjakat a házasságkötést megelőzően kell a Pátka község 
Önkormányzat költségvetési számlájára befizetni 

 
9.§ Záró rendelkezés 
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. 
 

Nagy Dániel      Járfás Péterné 
           polgármester            jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Pátka., 2012. …….….. 
       Járfás Péterné 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


