
 

 

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

4/2017. (IV.14.)  

RENDELETE 

a házasságkötések szolgáltatási díjairól 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján a házasságkötések szolgáltatási díjairól az alábbiakat rendeli 

el: 

1.§ 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya Bábonymegyer község közigazgatási területén történő házasságkötések 

kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtókra és a szolgáltatásokat igénybe 

vevőkre terjed ki. 

2.§ 

Értelmező rendelkezések 

 E rendelet alkalmazása során 

       (1) Hivatali helyiség: a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított, a 

házasságkötésre alkalmas helyiség, a 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. szám alatti 

házasságkötő terem. 

       (2) Hivatalos munkaidő: a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarend szerinti munkaidő. 

       (3)  Külső helyszín: a 2. § (1) bekezdésben meghatározott hivatali helyiségen kívüli minden 

helyiség vagy helyszín.  

3.§ 

Díjfizetési kötelezettség 

     (1) A házasságkötés esetében hivatalos munkaidőben ingyenes alapszolgáltatás az 

anyakönyvezető hivatalos közreműködése. 



(2) A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  

során az igénybevevők a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

szolgáltatási díjat kötelesek megfizetni. 

      (3) A szolgáltatások igénybevételének feltétele a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 

megrendelőlap kitöltése. 

      (4) Amennyiben a külső helyszín az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan 

nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet, a jelen rendeletben 

meghatározott díjakon felül közterület használati szerződésben kell rögzíteni a terület 

használatba vételére vonatkozó díjat és feltételeket Bábonymegyer Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használati díjak megállapításáról 

szóló 16/2005.(X. 31.)  rendelete alapján. 

      (5) Amennyiben a külső helyiség az önkormányzat tulajdonában lévő épület helyisége, annak 

igénybevételére az adott épület helyiségeinek használatára, bérbeadására vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.  

4. § 

         A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény létesítésére irányuló eljárásban 

közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a mindenkor hatályos köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy  bruttó 8.000,-Ft/esemény 

díjazás illeti meg. 

 

                                                                           5. § 

 

        E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Bábonymegyer, 2017. április 12. 

 

 

 

 

 

                 Dr. Vanó Szilárd                                                    Kiss Sándorné 

                          jegyző                                                               polgármester 
 

 

 

 

               

 



 

 

 

 

                                                                                                                          1. számú melléklet: 

 

A szolgáltatások díja 

 

1.) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés fizetendő díja bruttó 10.000 -Ft/esemény. 

2.) A hivatali munkaidőn kívül külső helyszínen történő házasságkötés fizetendő díja bruttó 

13.000 Ft /esemény.  

 

3.) A felvételről történő zeneszolgáltatás díja bruttó 1000,-Ft/esemény. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           



                                                                                                                     2. számú melléklet: 

M  E  G  R  E N  D  E  L  Ő  

 

Vőlegény neve:...........................................................   

Születési helye, ideje:................................................. 

Lakcíme: …..………...................................................  

 

Menyasszony neve:....................................................   

Születési helye, ideje:.................................................  

Lakcíme: …..………...................................................  

 

a 20...….év ………………………….hónap ……nap ………………..órakor tartandó  

 

házasságkötésükre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére az alábbi szolgáltatásokat 

kérik: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………......................................................................................................  

............................................................................................................................. ... 

............................................................................................................................. ... 

............................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................. ... 

Szolgáltatás díja összesen bruttó …………………………………………………. 

Ft,  

azaz…………………………………………………………………………forint. 

A szolgáltatásért fizetendő díjat a házasságkötési szándék/bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének bejelentésekor kell a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája által 

kiállított számla alapján befizetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megrendelők tudomásul vesszük, hogy amennyiben a fent megrendelt szolgáltatások igénybe 

vételére nem kerül sor, a befizetett díj visszafizetését nem kérhetik. 

 

Kelt: .............................................  

 

…………………………. ……………………………  ………………………. 

          megrendelők          anyakönyvvezető 



Indokolás 
 

a házasságkötések szolgáltatási díjáról szóló 

4/2017.(IV.14.) rendelethez 

 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eddig nem alkotott rendeletet a 

hivatali helyiségen kívüli és hivatalos munkaidőn kívüli házasságkötésekért fizetendő díjakról.  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában foglaltak szerint, ha a települési 

önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül 

történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a 

szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működhet közre a házasság hivatali helyiségen kívüli 

megkötésében és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a házasulók a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették. A hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati 

rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 

 

 

 

Bábonymegyer, 2017. április 12. 

 

 

 

 

                                                                                                                Kiss Sándorné  

                                                                                                                  polgármester 

 

 

 


