
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelete 

A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
létesítése engedélyezésének szabályairól,  az ezzel összefüggő 

többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 9/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének, I. rész 
1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Fejlesztési és 
Humán Bizottság, a II. rész 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:  
 
1. §  E rendelet alkalmazásában 

a) Hivatali helyiség: a 8111 Seregélyes, Széchenyi u.5. címen levő Seregélyesi 
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem helyisége. 

b) Hivatali munkaidő: A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 

c) Többletszolgáltatás: a házasságkötésnek az anyakönyvvezető 
közreműködésével történő lebonyolítása hivatali helyiségen kívül, vagy 
hivatali munkaidőn kívül. 

2. § Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, házasságkötés hivatali munkaidőn 
kívül: 

a) hétfőtől - csütörtökig 16.00 órától 18.00 óráig,  
b) pénteki napon 12.00 órától 18.00 óráig,  
c) szombati napon 9.00 órától 19.00 óráig  

tartható. 
3. § (1) A többletszolgáltatási díj mértéke:  

a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
esetén, általános forgalmi adó nélkül, 10.000 forint, 

b) hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 
esetén, általános forgalmi adó nélkül, 20.000 forint 

c) hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, 
általános forgalmi adó nélkül, 30.000 forint. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a házasulandók bármelyikének orvos által igazolt, 
közeli halállal fenyegető egészségi állapotának fennállása esetén, a 
többletszolgáltatási díjat nem kell megfizetni. 
4. § (1) A többletszolgáltatási díjat, banki átutalással vagy készpénz-átutalási 
megbízással lehet megfizetni az önkormányzat számlájára.  



(2) Ha a többletszolgáltatási díj az önkormányzat számláján a házasságkötés 
időpontja előtti 5. munkanapig nem jelenik meg, a díj befizetését igazoló iratot az 
anyakönyvvezetőnek, a házasságkötés időpontját megelőzően be kell mutatni, 
legalább a házasságkötés időpontja előtti 2. munkanapig.   
(3) A befizetett többletszolgáltatási díjat vissza kell téríteni a megfizető részére, ha  

a) a házasságkötés lebonyolítása az önkormányzat hibájából meghiúsul, vagy 
b) a házasulandók bármelyike a házasságkötési szándékától eláll és ezen, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, a házasságkötés tervezett 
időpontja előtt, legalább 5 munkanappal a jegyzőnek benyújtja. 

5. § (1) Az anyakönyvvezetőt:  
a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

esetén, bruttó 10.000 forint, 
b) hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

esetén, bruttó 15.000 forint, 
c) hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, 

bruttó 25.000 forint 
díjazás illeti meg. 
(2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdésében 
meghatározott választási lehetőséget biztosítani kell. 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatálybalépést követően indult eljárások során kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 
és díjáról szóló 7/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 Horváth Sándor s.k. Horváth Károly s.k. 
 polgármester jegyző 
 
A rendeletet kihirdettem: 2017. június 26. napján. 
 
  Horváth Károly s.k. 
 jegyző 

 
 


