
DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2017. (V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötésről   

 

 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96.§ a) - b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A rendelet alkalmazásában 

a) hivatali helyiség: a Demjén Község Önkormányzata által a házasságkötés 

lebonyolítására biztosított helyiségek: Községháza 3395 Demjén, Kossuth tér 1. és 

Művelődési Ház 3395 Demjén, Petőfi u. 27. 

b) hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés: a Kerecsendi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidőn 

kívüli házasságkötés. 

 

2.§  (1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli, 

anyakönyvvezető közreműködésével történő lebonyolítása díjköteles. A díj mértékét az 1. 

melléklet tartalmazza. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés akkor 

engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják az (1) bekezdés 

szerinti díj befizetését. 

(3)
1
 A díjat a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási 

számlájára történő befizetéssel, a házasságkötést megelőző munkanapig kell megfizetni. 

 (4) Nem kell megfizetni az (1) bekezdésben meghatározott díjat, amennyiben a 

házasságkötésre a felek valamelyikének megromlott egészségi állapota miatt kerül sor hivatali 

helyiségen kívül.  

 

3.§
2
 Az anyakönyvezetőt a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn 

kívüli lebonyolításáért bruttó 20.000 Ft megbízási díj illeti meg. 

      

4.§ 
3
Az anyakönyvvezetőt a házasságkötési feladatok ellátásával összefüggően bruttó 30.000 

Ft összegű ruházati költségtérítés illeti meg, melyet a költségvetés elfogadását követően kell 

részére kifizetni. A juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati költségtérítésre vonatkozó 

általános szabályok alapján történik. Az összeg felhasználásáról az anyakönyvvezető 

számlával köteles elszámolni, a tárgyév december 15-ig.  

Az anyakönyvvezető a juttatást az alábbi ruházat megvásárlására fordíthatja: kosztüm, 

szoknya, blúz, cipő. 

 

 

  Fodor Géza      Kiss Sándor 

  polgármester       címzetes főjegyző 
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1. melléklet a 6/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez 

 

  

1. Hivatali helyiségben, hivatali időn belül 

tartott házasságkötés lebonyolítása, amely 

magában foglalja az alábbi szolgáltatásokat: 

a, gépzenei összeállítás 

b, anyakönyvvezetői közreműködés (ünnepi 

beszéd) 

c, emléklap 

d, teremtakarítás, berendezés 0 Ft 

2. Hivatali helyiségben, hivatali időn túli 

házasságkötés, amely magában foglalja az 

alábbi szolgáltatásokat: 

a, gépzenei összeállítás 

b, anyakönyvvezetői közreműködés (ünnepi 

beszéd) 

c, emléklap 

d, pezsgős koccintás 

e, teremtakarítás, berendezés 5.000 Ft 

3. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali 

munkaidőn túli házasságkötés lebonyolítása, 

amely magában foglalja az alábbi 

szolgáltatásokat: 

a, gépzenei összeállítás 

b, anyakönyvvezetői közreműködés (ünnepi 

beszéd) 

c, emléklap 

d, pezsgős koccintás 25.000 Ft 

  

 
A fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák.  

 

A díjat az Önkormányzat házi pénztárába a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. A 

befizetést igazoló bizonylatot az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás 

jegyzőkönyvéhez tűzi.  

 

A hivatali helyiségben, hivatali időn belüli esemény lebonyolításának díja nem tartalmazza a 

pezsgős koccintáshoz szükséges pezsgő árát.  

 

A külső helyszínen történő anyakönyvi események díja nem tartalmazza az alábbi költségeket:  

- a tanúk és - ha szükséges - a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétének biztosítása,  

- a házasságkötés méltó kereteinek megteremtése, 

- az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazása,  

- az esemény technikai feltételeinek biztosítása (hanganyag lejátszásához szükséges berendezés, 

áramvétel lehetőség, pezsgő szervírozásának feltételei, igény szerint egyéb feltételek)  


