
Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

5/2013. (III. 18.) 

önkormányzati rendelete 

 

- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 

ellentelezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére 

fizetendő díj mértékéről – 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.törvényerejű rendelet 42/A. 

§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya Tiszakóród község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, 

bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére (a továbbiakban együtt házasságkötés) terjed ki. 

 

2.§ 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 a) anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 

 b) hivatali helyiség: az önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolítására, a 

Tiszakóród, Kossuth u. 23.szám alatti lévő az önkormányzat épületében biztosított hivatali 

helyiség, 

 c) hivatali munkaidő: Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 

 

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 

 

3.§ 

 

(1) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül – a Munka Törvénykönyvében 

meghatározott munkaszüneti napok kivételével – 19 óráig engedélyezhető. 

 

(2) Hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem 

engedélyezhető. Ettől eltéri az 5. § (3) bekezdésében megjelölt körülmény fennállása 

esetén lehet. 

 

(3) Az anyakönyvi eseménynek a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli 

helyszínen történő lebonyolítását abban az esetben lehet engedélyezni, ha az 



anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 

17.törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 15/A. § (4) bekezdésében foglalt 

feltételek adottak és a többletszolgáltatást igénybevevők (a továbbiakban: 

igénybevevők) igazolják e rendelet szerinti díj megfizetését. 

 

(4) A hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény e 

rendelet szerinti díj megfizetést követően engedélyezhető. 

 

4.§ 

 

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli, vagy a 

hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő lebonyolítása iránti kérelmet a 

házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék 

bejelentését követően, de legkésőbb az anyakönyvi esemény időpontját megelőzően 

15 nappal korábban kell benyújtani. 

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az igénybevevők egybehangzó nyilatkozatát arról, 

hogy az At. 15/A. § (4) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják. 

 

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet szerinti díj megfizetését igazoló feladóvevényt 

vagy számlát. 

 

3. Anyakönyvi esemény díjazása 

 

5.§ 

 

(1) Hivatali munkaidőben az anyakönyvi esemény lebonyolítása térítésmentes. 

 

(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli, vagy a hivatali munkaidőn kívüli 

hivatali helyiségen történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért az 1.melléklet 

szerinti díjat Tiszakóród község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 

kell megfizetni. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól kizárólag akkor adható 

mentesség, ha valamelyik fél egészségi állapota miatt az anyakönyvi eseményre az 

otthonában, vagy a tartózkodási helyén kerülhet sor. 

 

(4) Amennyiben az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli, 

vagy a hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő lebonyolítása iránti 

kérelem elutasításra kerül, úgy az e rendelet szerint befizetett díjat 5 napon belül 

vissza kell fizetni. 

 

(5) Az anyakönyvi eseménynek valamelyik igénybevevő, vagy az igénybevevők 

mindegyike részéről történő meghiúsulása esetén a díj nem fizethető vissza. 

 

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

 

6.§ 

 



Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményeken való hivatali munkaidőn kívüli 

közreműködéséért a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő 

kiadását nem kérte, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményenként bruttó 8000 forint 

díj illeti meg, melyet havonta utólag, minden hónap 10.napjáig kell kifizetni részére. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

7.§ 

 

Ez a rendelet 2013.március 19-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően 

előjegyzett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. 

 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester          jegyző 

 

 

 

1.melléklet az 5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez 

 

1. A hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításáért fizetendő díj mértéke: 4000 forint+ÁFA/anyakönyvi esemény. 

 

2. A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény 

lebonyolításáért fizetendő díj mértéke: 8000 forint+ÁFA/ anyakönyvi esemény. 

 

 

 


