
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
10/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés szolgáltatási díjáról 
 
 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a házasságkötési 
eljárásról és névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdésében, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény 34. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. tv. 44/A. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el:  
 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés 

engedélyezésének szabályai 
 
1. § 
 

(1) Házasságkötésre kijelölt helyiség: Szank, Rákóczi Ferenc utca 22. 
(2) Munkaidı: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott munkarend szerint.  
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 1. sz. melléklete 

szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történı bejelentkezéskor.  
(4) A kérelemrıl a jegyzı az anyakönyvvezetı javaslatának figyelembe vételével dönt. 
(5) Az anyakönyvvezetı a helyszínre és hivatali helyiségbe való utazására a 3. § (1) 

bekezdésében meghatározott díj nyújt fedezetet. 
(6) Az ügyfél az anyakönyvezetı ırizetében lévı anyakönyvnek a házasságkötés 

helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos 
visszaszállításáról a díj megfizetésével gondoskodik.  

(7) A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezését e rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történı 
bejelentkezéskor.  

 
2. § 

 
(1) A rendelet 3. §-ában meghatározott díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell 

megfizetni az 1. § szerinti kérelem benyújtásáig.  
(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló 

jogerıs döntés kézhezvételét követı naptól kérheti a díj visszafizetését a Polgármesteri 
Hivatal házipénztárában.  

 
 
 
 
 
 
 



A hivatali munkaid ın és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés esetén a 
többletszolgáltatás ellentétezéseként az önkormányzat részére, valamint az 

anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértéke 
 

3. § 
 
(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként 2.000,- forint mértékő díjat kell fizetni.  
(2) Házasság hivatali munkaidın kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként 2.000,- forint mértékő díjat kell fizetni.  
(3)    Házasság hivatali helyiségen és munkaidın kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként 4.000,- forint mértékő díjat kell fizetni.  
 

4. § 
 
Az anyakönyvvezetıt választása alapján a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidı egésze vagy helyette 2.000 Ft mértékő díj illeti meg.  
 

Záró rendelkezések 
 
5. § 

 
Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester        jegyzı 
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