
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről 

és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről  

 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva   következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

(1)  Hivatali helyiség: Fülöp Község Önkormányzata által biztosított, a házasságkötésre vagy 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lebonyolítására alkalmas hivatali helyisége (4266 

Fülöp Arany J. 21.sz.). 

(2)  Hivatali munkaidő: a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarendje.  

 

2. § 

 

(1)  Házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötésének, 

illetve létesítésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az 

anyakönyvvezetőnél benyújtani.  

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket 

biztosítják, kötelezettségeket vállalják és e rendelet 3. §-ában meghatározott díjat megfizetik. 

A kérelemben meg kell jelölni továbbá a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 

pontos helyét és idejét. 

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését 

csak hivatali munkaidőn  kívüli időpontra lehet engedélyezni. 

(4) Házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére hivatali munkaidőn kívül 

akkor kerülhet sor, ha a házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti 

szándék bejelentésével egyidejűleg a felek írásban nyilatkoznak, hogy e rendelet 3. §-ában 

meghatározott díjat megfizetik. 

 

3. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 

a többletszolgáltatás igénybevevője 10.000,- forint díjat köteles megfizetni.  

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 

a többletszolgáltatás igénybevevője 15.000,- forint díjat köteles megfizetni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés, bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése előtt legalább öt nappal a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetési elszámolási számlájára  kell megfizetni. 

(4) Nem kell az (1) és (2) bekezdésben és az 1. sz. mellékletben meghatározott díjat 

megfizetni,  



a.) ha a házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére rendkívüli 

körülmény miatt csak valamelyik fél tartózkodási helyén kerülhet sor. 

b.) amennyiben valamelyik fél fülöpi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezik. 

(5) A (4) bekezdés a.) pontjában meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen 

valamelyik fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota. E körülmény fennállását a felek 

kötelesek igazolni. 

(6) Amennyiben a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az 

anyakönyvvezető Atv.-ben előírt kötelezettségén felül egyéb szolgáltatást igényelnek, továbbá 

az Atv.-ben nem szabályozott családi események alkalmával e rendelet melléklete szerinti 

díjat kell fizetni.  

 

4. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasság megkötésénél és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy 10.000.,- forint 

díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, 

eseményenként  5.000,- forint díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül, nem a hivatali helyiségben történő házasság megkötésénél és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy 10..000,- forint 

díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, 

eseményenként 5.000,- forint díjazás illeti meg. 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi 

eljárás egyes díjairól szóló 22/2010. (XII.17.) KT.sz. rendelete. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter      Zajácz Andrea 

polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

Fülöp, 2015.  március 31. 

        Zajácz Andrea  

        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

A házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az 

anyakönyvvezető Atv.-ben előírt kötelezettségén felül, valamint egyes családi 

eseményeken kért szolgáltatás díjai 

 

1. Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén - függetlenül attól, hogy 

az munkaidőben vagy munkaidőn kívül, illetve hivatali helyiségben vagy azon kívül 

történik - 5.000,- forintot kell fizetni a következő szolgáltatásokért: gyertyagyújtás, 

homoköntés,  terem- és kapudíszítés, egyéb a felek által kért megegyezés szerinti 

többletszolgáltatás.  

 

2. Házassági évforduló alkalmával 5.000,- forintot kell fizetni a következő 

szolgáltatásokért: gyertyagyújtás, homoköntés,  terem- és kapudíszítés, egyéb a felek 

által kért megegyezés szerinti többletszolgáltatás. 

 

3. A szolgáltatásokat az erre rendszeresített megrendelőlapon kell kérni. A szolgáltatások 

díját készpénzben, számla ellenében öt nappal a Nyírábrányi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetési elszámolási számlájára  kell megfizetni a tervezett esemény előtt 

legalább öt nappal. Lemondásra a rendezvény előtti napig van lehetőség, a befizetett 

összegből le kell vonni a mégis igényelt szolgáltatást, a fennmaradó összeget pedig 

vissza kell fizetni. 
 

 


