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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

a 13/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított  

1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete 

 a házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 

megkötéséért fizetendő díj mértékéről 

 

Egységes szerkezetben 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és névviselésről szóló módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §. (4) 

bekezdés a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a házasság hivatali helyiségen kívüli 

megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasság létesítése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről a 

következőket rendeli el. 

 

1. §. 

Önkormányzat részére fizetendő díj 

 

(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén bruttó 30.000 Ft 

(2) Házasság munkaidőn kívüli megkötése esetén bruttó 15.000 Ft 

(3) Házasság hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli megkötése esetén bruttó 45.000 Ft 

 

2. §. 

Házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

 

A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt a köztisztviselők jogállásáról szóló 

törvényben meghatározott szabadidő egésze helyett az 1. §-ban meghatározott díjakból: 

a) házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén bruttó 16.000 Ft 

b) házasság munkaidőn kívüli megkötése esetén bruttó 8.000 Ft 

c) házasság hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli megkötése esetén bruttó 25.000 Ft 

díjazás illeti meg. 

3. §. 

Díjfizetésre vonatkozó eljárási rendelkezések 

 

(1) A többletszolgáltatás ellentételezéseként az 1. §-ban megállapított díjat az eseményt 

megelőző legalább 10 nappal az önkormányzat házipénztárába kell befizetni, és a 

befizetésről szóló pénztárbizonylatot az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni. 

 

(2) Amennyiben az esemény elmarad, és azt az esemény előtt legalább 5 nappal írásban 

bejelentik az anyakönyvvezetőnél a díjat az önkormányzat visszafizeti.1 

                                                           
1 A 13/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdés alapján e rendelet 3.§. (2) bekezdésének 

második és harmadik mondata hatályát veszti.  
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(3) 2  

4. §. 

Hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívüli házasságkötés 

engedélyezésének szabályai 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, a munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli 

és munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését a jegyzőtől írásban kell kérni.3 

  

(2) A jegyző az eseménynél közreműködő anyakönyvvezetővel történő egyeztetés alapján 

engedélyezi az (1) bekezdésben foglalt eseményeket, figyelemmel az anyakönyvekről, 

a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló módosított 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 15/A. §. (8) bekezdésére. 

 

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésénél az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló módosított 1982. évi 17. törvényerejű 

rendelet 15/A. §. (3)-(4)-(5) bekezdésének szabályait is alkalmazni kell. 

 

5. §. 

Záró rendelkezések 

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követő 

időpontban tartandó házasságkötéseknél kell alkalmazni. 

Bucsa, 2011. január 28. 

 

Kláricz János                                                                    Távollévő Dr. Magyar László                     

polgármester                                                   körjegyző megbízásából  

               Dr. Nagy Éva 

                                                                                  fogalmazó                                    

Kihirdetve: 2011. január 31-én: 

 

 

                Távollévő Dr. Magyar László 

         körjegyző megbízásából  

               Dr. Nagy Éva 

                    fogalmazó 

                                                           
2 A 13/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§. (2) bekezdés alapján e rendelet 3.§ (3) bekezdése hatályát 

veszti. 
3 A 13/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdés alapján e rendelet 4.§. (1) bekezdésének 

második és harmadik mondata hatályát veszti. 


