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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 
egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az anyakönyvi 

eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 
mértékéről a módosítására kiadott 18/2017.(VI.30.) rendelettel egységes 

szerkezetben 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
      I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 
1.§ 

 
(1) 1A rendelet hatálya Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén 

kiterjed a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötésre. 

(2) 2 
 

2.§ 
 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
1. Hivatali helyiség:  

1.1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal - 2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám 
1.2. Általános iskola aulája – 2351 Alsónémedi, Iskola út l. szám 
1.3. 3Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár – 2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. 

tér 2. 
2. Hivatali munkaidő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 
3. Rendkívüli körülmény: a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető 

egészségi állapota, az egészségügyi és szociális intézményben  lebonyolított 
anyakönyvi esemény, valamint ha valamely házasuló orvosi igazolással 
alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége miatt különös 
erőfeszítés lenne számára a hivatalos helyiségben való megjelenés. 

 

                                                 
1 Módosította a 18/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete, hatályos 2017.09.01-től  
2 Hatályon kívül helyezte a 18/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete, hatálytalan 2017.09.01-től  
3 Beillesztette a 18/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete, hatályos 2017.09.01-től  



2 
 

 

II. fejezet 
                                                             Részletes szabályok 
 

 2. Házasságkötés helyszíne, fizetendő díj 
                     3.§ 

(1) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés és családi 
esemény ingyenes. 

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli közreműködése minden esetben 
engedélyköteles és e rendeletben meghatározottak szerint díjköteles. 

 
    4.§ 
 

(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a 
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az anyakönyvvezetőnél 
benyújtani. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett külső helyszínét, tartalmaznia 
kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Atv.) 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják, 
valamint  kötelezettséget vállalnak  e rendelet szerinti szolgáltatási díj megfizetésére.  

(3) A házasság megkötésének hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről, valamint a 
hivatali helyiségen kívüli családi ünnepség engedélyezéséről a jegyző dönt. 

(4) 4Az anyakönyvi esemény hivatalos helyiségen kívül történő szolgáltatásért - a 
rendkívüli körülmény  kivételével -  az anyakönyvi eseményt igénybe vevők díjat 
kötelesek fizetni. A díj mértéke 20.000 Ft / esemény. 

(5) Amennyiben a házasságkötés, valamint az anyakönyvvezető közreműködésével tartott 
családi esemény megtartása e rendelet alapján díjfizetési kötelezettség alá esik, úgy a 
díjat az eseményt  megelőzően  kell megfizetni az Önkormányzat költségvetési 
számlájára vagy házi pénztárába.  Ennek tényéről az anyakönyvezetőnek meg kell 
győződni a közreműködést megelőzően. 

(6) 5  
       5.§ 

 
(1) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése előtt az 

anyakönyvvezető helyszíni szemlét köteles tartani. 
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az 

anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, a személyes adatok és az 
anyakönyv megfelelő védelme biztosított, a szükséges technikai eszközök 
rendelkezésre állnak. 

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és családi esemény lebonyolításához a 
kérelmezőnek kell biztosítani a  helyszínt, a szükséges technikai feltételeket és az 
anyakönyvvezető helyszínre történő és visszaszállítását. 

(4) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. között 
engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy rossz időjárási viszonyok esetén az 
anyakönyvi esemény lebonyolításához zárt helyiséget kell biztosítani. 

                                                 
4 Módosította a 18/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete, hatályos 2017.09.01-től  
5 Hatályon kívül helyezte a 18/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete, hatálytalan 2017.09.01-től  
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(5) A hivatali helyiségen  kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe 
vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti. 

3. Az anyakönyvvezetőt megillető juttatások  
6.§ 

 
(1) Hivatali helyiségben, de a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint: 
a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 

meghatározott szabadidő vagy 
b) eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali munkaidőn  és  hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint: 

a)  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
meghatározott szabadidő vagy 

b)  eseményenként bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg. 
(3) Ha az anyakönyvvezető azonos napon több eseményen működik közre, úgy a díjazás 

eseményenként  illeti meg. 
(4) Az anyakönyvvezetőt az e rendelet hatálya alá tartozó eseményeken való megfelelő 

megjelenés érdekében évente a mindenkori illetményalap 100 %-nak  (38.650 Ft) 
megfelelő összegű költségtérítés illeti meg. 

 
 

4. Záró rendelkezések 
7. § 

 
(1) A rendelet  2016. október l-én  lép hatályba. 
(2) Hatályát veszíti Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről 
és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet.  
 
 
Vincze József                                                                      Dr. Percze Tünde 
polgármester             jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 29. 
 
         
 
                                     Dr. Percze Tünde      

             jegyző 
 

 
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2017. szeptember 1-jén! 


