
Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012.(VI.27.) rendelete

a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő térítési díjak mértékéről

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ 
(4)  bekezdésének  a)  és  b)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
az alábbi rendeletet alkotja meg:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet alkalmazásában:

(1)  Hivatali helyiség: Pereszteg Község Önkormányzata által térítésmentesen biztosított  az 
anyakönyvi  esemény  lebonyolítására  kijelölt  helyiség  (  Polgármesteri  Hivatal  irodai 
helyisége 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1.; Faluház nagyterme 9484 Pereszteg, Fő utca 
9.)

(2) Külső helyszín: a hivatali helyiségeken kívüli szertartásra engedélyezett helyszín.
(3) Hivatali munkaidő: hétfőtől csütörtökig: ½ 8-16 óráig, pénteken: ½ 8-13 óráig.

2.§ 

Az engedélyezés szabályai

(1)  A  hivatali  munkaidőn  és  a  hivatali  helyiségen  kívül  történő  házasságkötést  a  jegyző 
engedélyezi, az anyakönyvvezetővel történő egyeztetést követően.
A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani

(2)  A  hivatali  helyiségben  kívüli  anyakönyvi  esemény  esetén,  a  döntést  megelőzően,  az 
anyakönyvvezető a házasulandók által választott külső helyszínen szemlét tart, melynek 
megállapításairól a jegyzőt tájékoztatja.

(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés csak akkor engedélyezhető, ha az 
esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv 
megfelelő védelme biztosított.
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Díjfizetési kötelezettség

3.§  

(1)  Az  önkormányzat  hivatali  munkaidőben  és  hivatali  munkaidőn  kívül  térítésmentesen 
biztosítja  a  házasságkötés  lebonyolítására  szolgáló  1.  §  (1)  bekezdésében  megjelölt 
hivatali helyiségeket.

(2)  A  hivatali  helyiségen  kívül  történő  házasságkötés  lebonyolításának  szolgáltatási  díja 
20000.- Ft+ÁFA/ esemény

(3) A házasulni kívánók valamelyik közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az 
egészségügyi és a szociális intézményben, továbbá az érintettek valamelyikének lakásán 
lebonyolított házasságkötés térítésmentes.

4.§

(1) A díjfizetési kötelezettség az önkormányzat házi pénztárába történő készpénz befizetéssel, 
vagy költségvetési számlára történő átutalási megbízással teljesíthető.

(2) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az 
erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A 
díjfizetési kötelezettséget legkésőbb a családi esemény létesítését megelőzően egy héttel 
kell teljesíteni.

(3) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a családi esemény lebonyolítása az 
önkormányzat hibájából meghiúsul.

5.§

(1)  A  hivatali  munkaidőn  kívüli  házasságkötés  lebonyolításában  közreműködő 
anyakönyvvezetőt  választása  szerint,  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben 
meghatározott szabadidő, vagy eseményenként  nettó 8 000.- Ft díjazás illeti meg.

(2)  A  hivatali  helyiségen  kívüli  házasságkötés  lebonyolításában  közreműködő 
anyakönyvvezetőt  választása  szerint  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben 
meghatározott szabadidő, vagy eseményenként nettó 10 000.- Ft díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2012.június 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követő 
eseményekre vonatkozóan kell alkalmazni.

(2) A rendeletben meghatározott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2



Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. június 21-én 
megtartott testületi ülésén fogadta el.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 27.

Zambóné Németh Ilona s.k.
jegyző
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