
Jászboldogháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól 

 
 

Jászboldogháza Község Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
alábbiakat rendeli el: 

 
1. § 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén megkötendő házasságokra 
terjed ki. 
 

2. § 
Értelmező rendelkezések 

 
Jelen rendelet értelmében 

a, hivatalos helyiségnek minősül: a Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27. szám alatt 
található Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
b, hivatali munkaidőn túli házasságkötésnek minősül: Jászboldogháza Község 
Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjében meghatározott 
munkarenden túli időpontban megkötendő házasság. 

 
3. § 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezése 
 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem 
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt. 
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani 
az anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett időpontját. 
(3) Munkaszüneti napokon történő házasságkötés nem engedélyezhető. 
 

4. § 
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak 

 
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjat a képviselő-testület nem állapít 
meg. 
 

5. § 
A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezése 

 
(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem 
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt. 



(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani 
az anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett helyszínének 
pontos címét. 
(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen 
szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz. 
 

6. § 
A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak 
 
A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésért a képviselő-testület 20.000,-Ft + áfa díjat  
állapít meg. 
 

7. § 
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő 
helyett, egy hivatali munkaidőn kívül megrendezésre kerülő házasságkötés alkalmával nettó 
7.000,-Ft díjazás illet meg. 
(2) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések alkalmával 
írásban nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott választásáról.  
(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő segítő köztisztviselőt 
a választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő 
helyett, egy hivatali munkaidőn kívül megrendezésre kerülő házasságkötés alkalmával nettó 
3.000,-Ft díjazás illet meg. 
(4) A segítő a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések alkalmával írásban 
nyilatkozik az (3) bekezdésben meghatározott választásáról.  
 
 
 

8. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Jelen rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 
(3) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. 
 
 
 

Szűcs Lajos      dr. Fehérváry Mária 
polgármester       jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2011. január 26-án. 
 
 

dr. Fehérváry Mária  
jegyző 


