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Tisztelt Képviselő-testület!

Az anyakönyvi  eljárást  meghatározó jogszabályok 2011. január 1.  napjától  módosultak.  A 
módosított  rendelkezések  meghatározzák  a  házasságkötés  szabályait,  különbséget  téve 
hivatali időben a hivatalos helyiségben, hivatali időn kívüli, valamint külső helyszínen történő 
házasságkötés  között,  illetve  meghatározza  azokat  a  napokat,  melyeken  nem  köthető 
házasság, valamint azt,  hogy a többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatásért  díjat 
kell  fizetni. A  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötésben,  bejegyzett  élettársi 
kapcsolat  létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt  választása szerint  a köztisztviselők 
jogállásáról  szóló  törvényben  meghatározott  szabadidő  egésze  vagy  egy  része  helyett  az 
önkormányzati  rendeletben  meghatározott  mértékű  díjazás  illeti  meg.  A  köztisztviselőt  a 
rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg.
A  köztisztviselőnek  a  heti  pihenőnapon  és  munkaszüneti  napon  végzett  munka 
ellenértékeként a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár.

Az Önkormányzatoknak meg kell határozni helyi rendeletben 
a) a munkaidőn kívül megkötött házasságért az Önkormányzatnak járó díjat,
b) a hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért az Önkormányzatnak járó díjat, 
c) a meghatározott díjakból az anyakönyvvezetőnek járó díjat (választása szerint),
d) a  munkaidőn  kívüli  és  hivatali  helyiségen  kívüli  házasságkötés  engedélyezésének 

szabályait. 

Az  önkormányzati  rendelet  megalkotása  során  figyelembe  vettük,  hogy  az  anyakönyvi 
események lebonyolításához  szükséges előkészületek megszervezése több emberes  feladat. 
Ezért szükséges a kisegítő személyzet, valamint igény esetén a versmondó közreműködésének 
díjazása is. 
A tervezett  és  javasolt  díjak megállapítása  során  figyelembe  vettük  az  anyakönyvvezetők 
kérését,  valamint  az  illetményüknek  egy  napra  eső  nettó  értékét  és  az  egyéb  járulékos 
költségeket (útiköltség, fodrász, munkaruha). 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  a  rendelettervezetet  megtárgyalni  és  elfogadni 
szíveskedjen. 

Lesenceistvánd, 2011. január 27.

Tóth Csaba
polgármester



LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ___/2011. (II.   ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS EGYÉB CSALÁDI ESEMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAIRÓL
(tervezet)

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói 
jogkörében  eljárva,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  1.  §  (3) 
bekezdésében  meghatározott  feladatkörében,  az  anyakönyvi  eljárásról  szóló  2010.  évi  I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.  §  A  házasságkötéseket  és  egyéb  családi  eseményeket  (a  továbbiakban:  anyakönyvi 
esemény)  a  hatályos  jogszabályok  alapján  úgy  kell  megszervezni  és  lefolytatni,  hogy  az 
emelje az anyakönyvi események színvonalát, valamint kifejezze a házasság intézményének a 
méltóságát. Ennek érdekében az anyakönyvi eseményben részt vevő személyek úgy kötelesek 
eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elősegítsék a fentiek megvalósulását. 

2. § A rendelet Lesenceistvánd Község közigazgatási területén történő anyakönyvi esemény 
társadalmi megünneplése kapcsán e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre 
terjed ki. 

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási 
időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl 
pénteken és szombaton lehet lebonyolítani. 

(2)  Hivatali  helyiségen  kívüli  anyakönyvi  esemény engedélyezése  során  figyelemmel  kell 
lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását 
a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. 

(3) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13.30 és 19.00 óra, szombaton 
10.00 és 19.00 óra között lehet lebonyolítani. 

4.  §  (1)  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  hivatali  munkaidőben  térítésmentesen 
biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 

(2)  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  hivatali  helyisége  az  anyakönyvi  esemény 
lebonyolításához  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  közigazgatási  területein 
lévő  Művelődési  Házak  (20  főig  8318  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  51.;  21  főtől:  8318 
Lesencetomaj, Kossuth u. 97.; 8321 Uzsa, Petőfi u. 1.; 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 91.; 
8318 Lesencefalu, Kossuth u. 46.)

5.  §  Hivatali  helyiségben  hivatali  munkaidőn  túl  történő  anyakönyvi  esemény 
lebonyolításának szolgáltatási díja  24.000,-Ft + ÁFA, mely tartalmazza a személyi és tárgyi 
feltételek biztosítását. 



6. § Hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi 
esemény lebonyolításának szolgáltatási díja 36.000,-Ft + ÁFA, mely tartalmazza a személyi 
és tárgyi feltételek biztosítását. 

7.  §  (1)  A  hivatalos  helyiségen  kívül  házasságkötés  akkor  engedélyezhető,  ha  az 
anyakönyvvezető meggyőződött ezen helyiség házasságkötésre való alkalmasságáról. Külső 
helyszínen kizárólag olyan  hely fogadható el,  ahol  az  esemény méltósága,  tekintélye  nem 
csorbul, illetve a személyi adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Alapvető 
alkalmassági  feltétel  az  elkülönített  helyiség  a  hivatalos  házasságkötési  aktusra,  mind  azt 
megelőző eljárásra, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelés. 

(2) Szabadtérben, egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható. 

(3)  Vendéglátóhelyen  egyedi  elbírálás  alapján,  megfelelő  körülmények  (vendégtértől 
elkülönülő helyszín,  megfelelő bútorzat,  kellő világítás stb.) biztosítása esetén a körjegyző 
engedélyezheti anyakönyvi esemény megtartását. 

8. § (1) Az anyakönyvi esemény lebonyolításában egy anyakönyvvezető működik közre. 

(2) Az anyakönyv biztonságos szállításáról és kezeléséről az anyakönyvvezető felel.

9.§ Az anyakönyvvezető – a felek kívánságának figyelembe vételével – tűzi ki az anyakönyvi 
esemény napját és óráját. 

10.  §  Az  anyakönyvi  esemény  lebonyolításában  közreműködő  anyakönyvvezetőt 
eseményenként  bruttó  15.000,-Ft,  díjazás  illeti  meg,  melyet  az  Önkormányzat  átadott 
pénzeszközként  a  Körjegyzőség  számlájára  az  anyakönyvi  esemény  lebonyolítását  követő 
hónap 15. napjáig átutal. 

11. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lesenceistvánd, 2011. február .....

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
                           polgármester körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2011. .............hó...nap

Dr. Takács Nóra
       körjegyző



1. függelék a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló ....../2011. 
(II: ......) önkormányzati rendelethez

SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

1.  Amely  létrejött  egyrészt  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
Anyakönyvvezetője, mint szolgáltató, másrészt

Név Lakcím

szám alatti lakos mint megrendelő között a

201..... év ________________ hó ________nap ________ órakor tartandó 

a) házasságkötésére,

b) egyéb családi események ünneplésére.1

2.  Megrendelő  tudomásul  veszi,  hogy  a  ........./2011.  (II.  ...)  önkormányzati 

rendelet  ..............................§-a  értelmében  a  szolgáltatás  díja  .......................................Ft  + 

ÁFA, azaz ............................................................Forint + ÁFA.

3. A szertartást  a hivatali  helyiségen kívül, .......................................................  sz. határozat 

alapján az alábbi helyszínen kérem biztosítani

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

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

4.  Felek  vitás  kérdésekben,  amennyiben  azok  tárgyalásos,  békés  úton  nem rendezhetőek, 

kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel a Tapolcai Városi Bíróságot ruházzák fel. 

5. Jelen szolgáltatási szerződés 2 (kettő) oldalból áll és 3 (három) eredeti példányban készült. 

1 Megfelelő részt húzza alá.
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Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint közös akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá.

Lesenceistvánd, 20..............................................

............................................................. ........................................................
           megrendelő aláírása megrendelő aláírása

...................................................
      anyakönyvvezető aláírása

Ellenjegyzem:

Lesenceistvánd, 20.....................................................

Dr. Takács Nóra
   körjegyző 

5


