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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…/… (.. ..) önkormányzati rendelet – tervezete 
 

  
a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén fizetendő  és a 

házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásáról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző és 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményét figyelembevéve a következőket rendeli 
el: 
 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. E rendelet hatálya 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya Csanytelek Község Önkormányzata illetékességi területén történő anyakönyvi 
eseményként házasságkötési eljárás során többletszolgáltatást igénybevevő házasuló felekre és a 
Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
a)   az anyakönyvvezető hivatali munkaidején kívüli idő: 

aa) péntek:                   délután 14 órától     délután   17.00 óráig, 
ab) szombat:                délelőtt   9 órától     délután   18.00 óráig 

      tart; 
b) szertartás: a házasságkötési eljárás keretében az anyakönyvvezető által a házasuló felek házasságkötési 

szándékára irányuló nyilatkozatának kivétele, a házasságkötés ünnepélyes lebonyolításában való 
közreműködése; 

c) a szertartás lebonyolításához rendelkezésre álló külső helyszínek: 
ca) Szent László Általános Iskola Tornaterme (Csanytelek, Szent László u. 4/a. sz.), 
cb) Faluház (Csanytelek, Kossuth utca 15/g. sz.) 

 alatti önkormányzati épület kijelölt helyiségei; 
d) többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül lebonyolított szertartás; 
e) ellenszolgáltatás: a többletszolgáltatás biztosítása során  (a házasuló felek által e rendelet függeléke  

formanyomtatványán való megrendelése szerint) felmerült költségek összegszerű forintban kifejezett 
értéke. 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

3. § 
 

3. A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések eljárási szabályai, a többletszolgáltatás 
ellentételezésére megállapított díjtétel meghatározása 

 
(1) Az anyakönyvvezetőnél házassági szándékot bejelentő házasuló felek a bejelentéssel egyidőben az (5) 

bekezdésben meghatározott díjat általuk az 1. függelék szerinti formanyomtatványon megrendelt 
többletszolgáltatás ellentételezéseként  (a (3)-(4) bekezdésben írt esetek kivételével) a Polgármesteri Hivatal 
pénztárába kötelesek egy-összegben, forintban megfizetni.  



(2) Amennyiben valamelyik házasuló fél külföldi állampolgár, akkor az anyakönyvvezető házasságkötésben 
való közreműködését engedélyező irat anyakönyvvezetőhöz való megérkezését követő 5 napon belül kell a 
házasuló feleknek az (1) bekezdésben foglaltak szerint eljárni. 

(3) Az (5) bekezdésben meghatározott díjak megfizetése alól mentesség illeti meg a házassági szándékot bejelentő 
házasuló feleket, ha a házasuló felek valamelyike állapota közeli halállal fenyeget. 

(4) Amennyiben a házassági szándékot bejelentő felek akaratából a házasságkötés a kitűzött időpontban 
elmarad és a házasságkötés időpontja előtt legalább 5 nappal írásban az illetékes anyakönyvvezetőnél jelzik 
a házassági szándékot bejelentő felek a házassági szándékuk visszavonását, úgy a többletszolgáltatásért 
általuk a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetett díj teljes összegét 15 napon belül számukra vissza kell 
fizetni. 

(5) A többletszolgáltatás ellentételezése mértékeként (a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével) szertartásonként 
10.000.- forint közreműködési díjat határoz meg.  
 

4. Az anyakönyvvezető házasságkötésben való közreműködésének díjazása 
 

4. § 
  

A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt (a 3. § (4) 
bekezdésében foglalt esetek kivételével) szertartásonként bruttó 10.000.- forint külön díjazás illeti meg, 
melynek pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében a rendszeres bérek közötti elszámolásával 
biztosítja. Az anyakönyvvezető házasságkötési szertartásokon való közreműködéséért járó díj kifizetéséről az 
anyakönyvvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában 
foglaltak szerint gondoskodik.  

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
5. Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendeletben szabályozott többletszolgáltatások megrendelése az 1. függeléken történhet. 
(3) Hatályát veszti a hivatali helyiségen, hivatali munkaidőben kívüli házasságkötés esetén fizetendő és a házasságkötésnél 

közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 17/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
 
   Forgó Henrik                                                            Kató Pálné 
               polgármester                                                                jegyző 
Záradék: 
 
 
Az önkormányzati rendelet  kihirdetése:  ………………………………………… 
 
 
 
 
            Kató Pálné 
               jegyző 



1. függelék a  …/… (….) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

M e g á l l a p o d á s 
hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő 

anyakönyvvezető által nyújtott  többletszolgáltatás ellentételezésére 
 
 

1.) mely létrejött egyrészről Csanytelek Község Anyakönyvvezetője, mint a Polgármesteri Hivatallal 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő a település jegyzője megbízásából (továbbiakban: 
anyakönyvvezető) mint az alábbi házasuló felek hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötésében közreműködő, másrészről 
 
 
……………………………………………              …………………………………………………   
                  házasuló fél neve:                                                               házasuló fél neve: 
 
 
……………………………………………              ………………………………………………… 
                  házasuló fél lakcíme                                                            házasuló fél lakcíme 
 
 
mint az anyakönyvvezetőnél házassági szándékot bejelentő házasuló felek által 
 

201 .. év  ………………………. hónap ……. napján ……..órakor 
 

……………………………………………….     (külső helyszín meghatározása) 
                tartandó ünnepélyes keretek között tartandó házasságkötési szertartáson 

résztvevők (továbbiakban: házasuló felek) között az alábbi feltételek szerint. 
 
 

2.) A házasuló felek megrendelik, az anyakönyvezető pedig elfogadja a házasságkötési szertartás 
többletszolgáltatásaként a házasuló felek alábbi igényét: 

 
Többletszolgáltatás megnevezése:                                                        
 

a)  Zeneszolgáltatás (számítógép, lejátszó, magnó használata, pótlása, CD/hangszalag  
 vásárlása, szerzői jogdíjak)       
b) Ünnepi szertartás szervezési költségei  (pl.: mobiltelefon használata) 
c) Ünnepi gyertya beszerzése, gyertyatartó biztosítása 
d) Egyéb kellékek, biztosítása (gyűrűt tartó tálca, díszpárna) 
e) Anyakönyvvezetői asztal biztosítása (virágdísz, anyakönyv, kivonat, bélyegző,  
 okmányok elhelyezésére)       
f) Pezsgő hűtése, felszolgálása (pezsgős poharak, tálcák beszerzése biztosítása, pótlása,  
 hűtőszekrény biztosítása)         
g) Anyakönyvi kivonatra díszborító lap biztosítása     
h) Szülők köszöntése (házasuló felek által hozott virágokhoz díszváza biztosítása) 
i) Egyéb szolgáltatási díj (szőnyeg szállítása, szőnyeg takarítása, stb.) 

 
 

Megrendelt többletszolgáltatás összesen: 10.000.-forint (azaz: tízezer forint),  - amely az általános 
forgalmi adót is tartalmazza -  melyet anyakönyvvezetői közreműködési díj címén a mai napon a 
Polgármesteri Hivatala pénztárába házasuló felek hiánytalanul befizettek. 



 
3.) Megállapodó felek rögzítik, hogy az anyakönyvvezető házasságkötési eljárásban 

többletszolgáltatásként való közreműködése ellentételezéseként a házasuló felek által kifizetett díj 
összegére és az eljárási szabályokra a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés esetén fizetendő és a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt 
megillető díjakról szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók, melyet 
megállapodó felek tudomásul vesznek. 
 

 
 
 
C s a n y t e l e k, 20…… év  …………………………………. hónap …. nap. 
 
 
 
 
 
___________________________________             _______________________________________  
     házasuló fél (mint megrendelő) aláírása                             házasuló fél  (mint megrendelő) aláírása 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
     anyakönyvvezető aláírása 
 
 
 
Megrendelést átvettem: 20…... év  ……………………………hónap ……. nap. 
 
 
         _____________________________________ 
     anyakönyvvezető aláírása 

 
 


