
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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RENDELETE 

 
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól 

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban (Ötv.) 16. § (1) 

bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) E rendelet hatálya a Sárkeresztúr község közigazgatási területén megkötendő 
házasságokra terjed ki. 
 
 

A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő 
házasságkötés  

 
2. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezés iránti kérelmet 

írásban, a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az 

Anyakönyvi Hivatalban.  

(2) A kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt 

egyeztetést követően a kérelem benyújtásától számított 8 naptári napon belül dönt. 

(3) Vasárnap és ünnepnapon (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem 

engedélyezhető. 

(4) A hivatali munkaidőn kívül a házasságkötés időpontja nem lehet korábban, mind 

délelőtt 10 óra, és nem lehet később, mint délután 18 óra. 

 

3. § 
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(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezés iránti kérelmet 

írásban, a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az 

Anyakönyvi Hivatalban.  

(2) A kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt 

egyeztetést 

követően a kérelem benyújtásától számított 8 naptári napon belül dönt. 

(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott 

helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és azt csatolja a jegyzőnek az 

engedélyezésre tett javaslatához. 

 

A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő 
házasságkötés díjazása 

 
4. § 

 

(1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi 

esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 

(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja 

hivatali munkaidőn túl 12.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását 

tartalmazza. 

(3) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő 

anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 15.000 Ft. 

 

5. § 
 

(1) Ezen rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi 

esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 

8.000 Ft díjazás illeti meg. 

 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(2) E rendelet 2011. augusztus 19. napján lép hatályba; rendelkezéseit az ezt 

követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

 

Sárkeresztúr, 2011. augusztus 18. 
 
 

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya  Szabóné Balogh Bernadette 
    polgármester  jegyző 
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Sárkeresztúr, 2011. augusztus 19. 
 
 
 
 

Szabóné Balogh Bernadette 
jegyző 


