
 

Szőce község önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről: 
 
Szőce község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvény erejű rendelet  42/A.§ (4). 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn túl történő házasságkötés, továbbá egyéb családi esemény lebonyolítása esetén 
fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el: 

 
1.§. A rendelet hatálya Szőce község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén történő házasságkötés (a továbbiakban anyakönyvi esemény), valamint 
az egyéb családi esemény (névadó ünnepség, házassági évforduló) lebonyolítására terjed ki. 

 
2.§. (1) Anyakönyvi, és egyéb családi esemény lebonyolítására a Körjegyzőségen az erre a célra 

kialakított helyiségben van lehetőség. 
 
(2) A hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi, valamint egyéb családi események 

lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi, s egyéb családi esemény nem 
veszélyeztetheti.  

 
(3) A hivatali helyiségben az anyakönyvi, és egyéb családi esemény lebonyolításának szolgáltatási 

díja hivatali munkaidőn túl 6.000,- Ft+ÁF A  
 
(4) A hivatali helyiségen kívüli - munkaidőben - anyakönyvi, és egyéb családi esemény 

lebonyolításának szolgáltatási díja: 6.000,- Ft+ÁFA. 
 
(5) A munkaidőn túl és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi, és egyéb családi esemény 

lebonyolításának szolgáltatási díja: 10.000,- Ft+ ÁFA. 
 
(6) A (3), (4), (5) bekezdésekben meghatározott díjakat Szőce község pénztárába kell befizetni.  
 
(7) A /3/ és /4/ bekezdésekben meghatározott összegből a közreműködő anyakönyvvezetőt 

eseményenkénti 2.000,- Ft díjazás illeti meg.  
 
(8) A /5/ bekezdésekben meghatározott összegből a közreműködő anyakönyvvezetőt 

eseményenkénti 4.000,- Ft díjazás illeti meg.  
 

(9) Rendkívüli esemény, körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamelyikének közeli 
halállal fenyegető egészségi állapotára, mozgáskorlátozottságára, a lakáson lebonyolított 
anyakönyvi esemény díjmentes. 

 
3.§.(1) E rendelet 2011. augusztus 1. napján lép hatályba 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározottak szerint gondoskodik. 
 

Papp Tibor polgármester   Preczlik Gábor körjegyző 
 


