
 

                      Döbörhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

   9/2011. (VII. 4.)  önkormányzati rendelete  

 

a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés 

szabályairól és díjairól. 

 

 

Döbörhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló l949. évi  XX. Törvény . 44/A. § (2) bekezdésében  biztosított jogalkotói 

hatáskörében eljárva,  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.  

 

 

                     A hivatali helyiségen  kívüli , valamint a hivatali munkaidőn kívüli           

                     házasságkötés  engedélyezése 

 

 

     1. § 

      

(1)  Az anyakönyvvezető hivatali helyisége, a házasságkötések  hivatalos helyszíne: 

       Szarvaskend-Döbörhegy-Döröske-Halastó-Nagymizdó  községek Körjegyzősége 

       / 9913.  Szarvaskend, Fő u. 32./. 

 

(2) A hivatali munkaidőn túli, illetve az (1) pont szerinti hivatali helyiségen kívüli  

      házasságkötést  írásban  lehet kérni a házasságkötési szándék bejelentésekor 

 

(3) A körjegyzőhöz benyújtott kérelemnek tartalmazni kell  - a házasulók nevén, lakcímén, 

     elérhetőségén és a házasságkötés tervezett időpontján túl -  a közigazgatási területen belül 

     a  házasságkötés helyének pontos megjelölését, címét. 

 

 (4) A házasságkötés szabadtéren, valamint az egyházi szertartások helyszínén nem tartható. 

 

 

       A házasságkötésekhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettségek 

 

 

     2. §  

 

(1)  A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéskor a  

       házasulandók ezen rendeletben  meghatározott díjat kötelesek fizetni. 

 

(2) A házasulandók mentesülnek a díjfizetési  kötelezettség  alól. amennyiben rendkívüli  

     körülmény   / a házasulók egyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota, illetve  

     súlyos mozgáskorlátozottsága /  miatt nem tudnának a hivatali helyiségben megjelenni. 

 

 

 



 

 

                                      Dijak mértéke 

 

 

    3. § 

 

(1)  A hivatali helyiségben, a hivatali munkaidőn túl lebonyolított anyakönyvi esemény 

       díja:   10.000-Ft. 

 

(2)  A hivatali helyiségen kívül megrendezett anyakönyvi esemény lebonyolításának 

       díja:  15.000-Ft. 

 

 

  Az anyakönyvvezetőt  megillető díjazás 

 

    4.§ 

 

      A hivatali helyiségen kívül, illetve a hivatali munkaidőn túl  az  anyakönyvi esemény  

       lebonyolításában  közreműködő  anyakönyvvezetőt   / a köztisztviselők jogállásáról 

       szóló  törvényben meghatározott szabadidő helyett; választása szerint /  ezen rendelet 

       3. § (1), illetve (2)  bekezdésében meghatározott díjból  bruttó  8.000-Ft/alkalom 

       díjazás illeti meg. 

 

 

 Záró rendelkezések 

 

    5. §  

   

(1) Ez a  rendelet  a kihirdetést követő napon  lép hatályba. 

 

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépést  követően bejelentett házasságkötéseknél kell alkal- 

      mazni.  

 

 

Döbörhegy , 2011. július 4. 

 

 

Bartók László                  Osvald Lajosné 

  polgármester     körjegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve, 2011. július 4. 

        Osvald Lajosné 

        körjegyző 

 

 

 


