
Petőfibánya Község Önkormányzatának
23/2010. (XII. 16.) rendelete

a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról

Petőfibánya  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  és  az  anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-a  alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §

(1) A rendelet Petőfibánya községi Önkormányzat Petőfibánya község közigazgatási területén 
történő  házasságkötési  eljárás  és  egyéb  családi  események  társadalmi  megünneplése 
kapcsán e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

(2) A házasságkötés és egyéb családi rendezvények megünneplése ingyenes szolgáltatás az 
anyakönyvvezető  hivatalos  helyiségben  való  közreműködésével  és  gépi 
zeneszolgáltatással  az  e  rendeletben  foglaltak  szerint.  Az  anyakönyvvezető  hivatalos 
helyiségen kívül történő közreműködése e rendeletben meghatározottak szerint díjköteles. 

2. §

(1) A házasságkötéseket a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni és lefolytatni, 
hogy az  emelje  a  házasságkötések  színvonalát,  kifejezze  a  házasság  intézményének  a 
méltóságát.  Ennek  érdekében  a  házasságkötési  eljárásban  részt  vevő  személyek  úgy 
kötelesek  eljárni,  hogy  munkájukkal,  hozzáállásukkal  elősegítsék  a  fentiek 
megvalósulását. E cél érdekében az anyakönyvvezetők a Polgármesteri Hivatalban az erre 
a célra kijelölt hivatalos helyiségben tarthatnak házasságkötést. 

(2) A hivatalos helyiségen kívüli, a település közigazgatási területén belül, szertartás a jegyző 
engedélyével és csak akkor vállalható a jogszabályban meghatározott eseteken kívül, ha 
annak időpontja nem ütközik a házasságkötő terembe előjegyzett szertartással. A hivatalos 
helyiségen  kívül  házasságkötés  akkor  engedélyezhető,  ha  az  anyakönyvvezető 
meggyőződött  ezen  helyiség  házasságkötésre  való  alkalmasságáról.  Külső  helyszínen 
kizárólag olyan hely fogadható el, ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, 
illetve  a  személyi  adatok  és  az  anyakönyv  megfelelő  védelme  biztosított.  Alapvető 
alkalmassági feltétel az elkülönített helyiség a hivatalos házasságkötési aktusra, mind azt 
megelőző eljárásra, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelés. 

(3)  Szabadtérben,  egyházi  szertartások  helyszínén  házasságkötési  eljárás  nem  tartható. 
Vendéglátóhelyen  egyedi  elbírálás  alapján,  megfelelő  körülmények  (vendégtértől 
elkülönülő helyszín, megfelelő bútorzat, kellő világítás stb.) biztosítása esetén a jegyző 
engedélyezheti házasság megkötését. 

(4) Az anyakönyv biztonságos szállításáról és kezeléséről az anyakönyvvezető felel.



3. §

(1)  Az  anyakönyvvezető  –  a  házasulók  kívánságának  figyelembe  vételével  –  tűzi  ki  a 
házasságkötés és egyéb családi rendezvény napját és óráját. 

(2) A Polgármesteri Hivatal erre a célra kijelölt helyisége a házasságkötések és egyéb családi 
események  ünnepélyes  kereteinek  megtartása  mellett  vehető  igénybe  a  mellékletben 
foglaltak szerint. 

(3) Az alkalmazott díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Egyéb családi rendezvény esetén is 2-3. §-ban foglaltak az irányadóak. 

5. §

(1) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvvezetők 
részére kétévente egy alkalommal, a feladat ellátására tekintettel, 15.000,- forint + ÁFA 
összegben munkaruha juttatást biztosít. A munkaruha juttatás kifizetése és elszámolása a 
munkaruha költségek megtérítésére vonatkozó szabályok alapul vételével történik, azzal, 
hogy az összeg felhasználásáról az anyakönyvvezetők számlával kötelesek elszámolni a 
munkaruha beszerzésével egyidejűleg. 

(2) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

Juhászné Barkóczy Éva sk. Dr. Gyirán Viktor sk.
  Polgármester Jegyző



1. számú melléklet 

1. Házasságkötések rendezési díja 

a)Általános rendezési díj munkanapokon, szombat és vasárnap             0,- Ft

gépzenei összeállítás, ünnepi beszéd, szülők köszöntése, 
pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a 
házasulók biztosítják 

b) Általános rendezési díj munkanapokon, szombat és vasárnap      1.000,- Ft

emléklap, gépzenei összeállítás, ünnepi beszéd, 
szülők köszöntése, pezsgő szervírozása igény esetén, 
pezsgőt a házasulók biztosítják 

c) Külső helyszínen történő házasságkötés díja az 1/a-b) pontban foglalt díjon felül:

10.000,- Ft

Külső helyszínen a zeneszolgáltatáshoz az áramvétel lehetőségét, 
a  pezsgő  szervírozásának  feltételeit  a  házasulók  kötelesek 
biztosítani,  gépzenei  összeállítás,  ünnepi  beszéd,  szülők 
köszöntése,  pezsgő  szervírozása  igény  esetén,  pezsgőt  a 
házasulók  biztosítják.  Az anyakönyvvezetők  helyszínre  történő 
és visszaszállítása házasulók feladata. 

2. Névadás rendezési díjai megegyeznek az 1. pontban foglaltakkal

3. Díjfizetés módja:

A díjat  a  Polgármesteri  Hivatal  Házi  Pénztárában  a  rendezvény előtt 
legalább 8 munkanappal kell befizetni, a befizetést igazoló bizonylatot 
az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás jegyzőkönyvéhez 
tűzi. A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit a 
Polgármesteri  Hivatal  és  a  szolgáltatást  igénybe  vevő között  számlán 
kell rögzíteni. 
A külső helyszínen történő anyakönyvi események díja magában foglalja 
az  anyakönyvvezetők  közreműködési  díját,  az  anyakönyv  biztonságos 
szállításának költségét.


