
Előterjesztés és általános indoklás  
a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli  

engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 
szóló ./2011. (… …) sz. rendelete  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 
évi 17. törvényerejű rendelet néhány tárgykörben szabályozási kötelezettséget ír elő az 
önkormányzatok részére a házasságkötések kapcsán fizetendő térítési díj, illetve 
esetlegesen az engedélyezés különleges eljárási szabályainak rögzítésére.  

Alsónémediben a továbbiakban sem kérnénk  a Képviselő-testület által kijelölt 
három hivatali helyiség bérleti díján felül térítési díjat, ezeket a bérleti díjakat pedig 
már külön szabályoztuk (pl. közművelődési rendelet, illetve ABÉVA Kft. jogköre).  
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést – az anyakönyvvezetőkkel egyeztetve – 
továbbra sem kívánok engedélyezni, ezért különös eljárási szabályok rögzítése sem 
szükséges. 
 Az anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért az 
általános szabályok szerint – választásuk alapján – szabadidő (1 munkanap/esküvő) 
vagy a korábbi gyakorlattal megegyező mértékű javadalmazás jár. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 10. 
 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik  
                 címzetes főjegyző  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
… / 2011. (…) sz. rendelete a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali 

munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet  42/A. § 
(4) bekezdése alapján a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
E rendelet hatálya az Alsónémedi közigazgatási területén kötött házasságokra terjed ki. 
 

2.§ 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. hivatali helyiség:  Alsónémedi Képviselő-testülete által kijelölt helyiség, melynek 

felsorolását jelen rendelet1. sz. függeléke tartalmazza 
2. hivatali munkaidő:  az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkaidő. 
 

3.§ 
 

(1) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításához külön engedély nem 
szükséges. 

 
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés csak abban az esetben engedélyezhető, ha a 

házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota az anyakönyvi 
esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítását indokolja. 

 
(3)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés térítésmentes. 

 
(4) A hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségben lebonyolított házasságkötés a 

külön meghatározott és jelen rendelet 1. sz. függelékében szereplő helyiségbérleti 
díjon felül térítésmentes. 

 
(5) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt – feltéve, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidőt nem veszi igénybe – eseményenként bruttó 8.000,- Ft 
díjazás illeti meg.  

 
4.§ 

 
E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
  Vincze József      Rozgonyi Erik 
  polgármester              címzetes főjegyző 



1. sz. függelék 
 
 

Alsónémedi közigazgatási területén anyakönyvi események lebonyolításához igénybe 
vehető hivatali helyiségek és azok bérleti díjai 

 
 
 

1. Polgármesteri Hivatal Nagyterme 
(2351 Alsónémedi, Fő út 58.)  térítésmentes 
 

2. OPÁL-ház nagyterme   bruttó 15.000,- Ft / alkalom   
(Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatá-
nak a közművelődésről szóló 4/2003. (03. 
03.) sz. rendeletében foglaltak szerint) 

 
3. Széchenyi István Általános Iskola  

aulája:     48.000,- Ft + ÁFA / alkalom  
(a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságá-
nak 31/2011. (02. 16.) sz. határozatában 
az ABÉVA Kft. felé tett javaslat szerint)  


