LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
14/2017. (V.26.) rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a
többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V.26.) rendelete a 7/2018.
(III.09.) és a 13/2019. (V.24.) önkormányzati rendelettel formailag egységes
szerkezetben (2019.05.24.)

14/2017. (V.26.) Ök. rendelet
Lezárva: 2019.05.24.
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás
ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
2. oldal

Lakitelek Önkormányzat
14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többlet
szolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékéről
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat
rendeli:
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: alapszolgáltatás esetén Lakiteleki Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme vagy
a polgármester irodája, minden más esetben Lakiteleki Polgármesteri Hivatal házasságkötő
terme, Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
b)
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hivatali helyiségen kívüli helyszín: a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal udvara, Tőserdő – HoltTisza part, Tőserdő Kastélyüdülő /6065 Lakitelek, Szikra tanya 65./a, a 3.§. (5)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő helyszín, ettől eltérő helyszín csak rendkívüli
körülmény esetén alkalmazható

c) rendkívüli körülmény: különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága,
egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető
hivatali helyiségében való megjelenés
d) hivatali munkaidő: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarend

2. §
(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő házasságkötés lebonyolítása díjmentes,
Lakitelek Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az ünnepség céljára megfelelően
berendezett helyiséget, ünnepi beszédet és gépzenét
(2) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota fennállása
esetén a házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli helyszínen, illetve hivatali munkaidőn
túl történő megtartása díjmentes
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Módosította a 13/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. május 25-től.

14/2017. (V.26.) Ök. rendelet
Lezárva: 2019.05.24.
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás
ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
3. oldal

3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor. A kérelem
benyújtásának határideje, legkésőbb a házasságkötés időpontját megelőző 30 nap.
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
(3) A házasságkötést lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.
(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már
előjegyzésbe vett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon
kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.
(5) 2Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés megtartása akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés
ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és
a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló házasságkötések
lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az
anyakönyvvezető felel. A külső helyszínen kérelmezett szertartás megtartása előtt az
anyakönyvvezetőnek kötelező helyszíni szemlén meggyőződni a helyszín megfelelőségéről,
melyről köteles jegyzőkönyvet készíteni.
(6) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a
felek igazolják az e rendeletben meghatározott díj befizetését, kivéve, ha a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(7) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a pénztári bizonylat, vagy
átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni.
(8) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül
vissza kell utalni.
(9) Amennyiben a rendezvény elmarad és azt az ünnepség előtt 5 nappal korábban bejelentik, a
szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti.
4. §
(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés többletszolgáltatási
díja bruttó 15.000,- Ft.
(2) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén bruttó 40.000 Ft díjat kell fizetni.
(3) A szolgáltatási díjak nem tartalmaznak teremdíszítést, pezsgő, illetve gyertyaköltséget,
asztaldíszt, versmondást. Arról az igénylőnek kell gondoskodni.
(4) A hivatali helyiségen kívül megtartandó házasságkötési díjak nem tartalmaznak hangosítást,
zeneszolgáltatást, eszközhasználatot.
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Kiegészítette a 13/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. május 25-től.

14/2017. (V.26.) Ök. rendelet
Lezárva: 2019.05.24.
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás
ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
4. oldal

(5) A hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményekhez a szükséges eszközök biztosítása –
anyakönyv aláíráshoz megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint székek az igénylő feladata.
5. §
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke:
(1) 3A házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt,
valamint a zenei szolgáltatást és a kisegítő feladatokat ellátó anyakönyvvezetőt választása
szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 98. §-ában
meghatározott szabadidő vagy 15.000.- Ft/alkalom díjazás illeti meg.
(2) 4Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helységen kívüli, külső helyszínen közreműködő
anyakönyvvezetőt, valamint a zenei szolgáltatást és a kisegítő feladatokat ellátó
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 98. §-ában meghatározott szabadidő vagy 20.000.- Ft/alkalom díjazás illeti meg.
(3) Az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100 %-ának megfelelő ruházati költségtérítés
illeti meg formaruha használat címén. Elszámolása a ruházati költségtérítés szabályai szerint
történik.
(4)
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6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépése után
bejelentkezett házasságkötések esetén kell alkalmazni.
(2) A rendeletet megfelelően kell alkalmazni az egyéb családi események (pl. névadó,
házasságkötési jubileum) esetén is.
(3) E rendelet hatálybalépésével a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 8/2017 (III.10.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Lakitelek, 2017. május 25.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester
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dr.Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Módosította a 7/2018. (III.09.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. március 9-től.
Módosította a 7/2018. (III.09.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. március 9-től.
5
Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (III.09.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. március 9-től.
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14/2017. (V.26.) Ök. rendelet
Lezárva: 2019.05.24.
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás
ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
5. oldal
1. Melléklet
a 14/2017 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn
kívüli* engedélyezését.
Név:

….........................................................................................................................

Lakcím:….........................................................................................................................
Kézbesítési cím:
Név:

………......................................................................................................

….........................................................................................................................

Lakcím:….........................................................................................................................
Kézbesítési cím:.........................................................................................................................
Az esemény időpontja:................................................................................................................
A hivatali helyiségen kívüli helyszín /a megfelelő helyszín aláhúzandó/:
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal udvara
Tőserdő – Holt-Tisza part
Tőserdő Kastély üdülő /6065 Lakitelek, Szikra tanya 65./,
rendkívüli körülmény esetén alkalmazható helyszín: …………………………………………..
A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj / díjak befizetését vállaljuk.
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomásul vesszük,
hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha:
a) a tanúk- szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe visszautazásáról,
d) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi alapiratoknak a házasságkötés
létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállításáról, valamint az anyakönyvi alapiratok helyszínen való biztonságos kezelésének
feltételeiről.
e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény
bekövetkezése esetén a házasság megkötésére alkalmas helyszínként
………………………………………..
……………………………………………………………….jelöljük
meg.
Lakitelek, ….................................................
….............................................................
aláírás

….....….............…..........................................
aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom. *
Hivatali időn kívüli engedélyezés / hivatali helyiségen kívüli engedélyezés esetén a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt / az önkormányzati rendeletben
meghatározott mértékű díjazást kérem. *
…..............................................................
közreműködő anyakönyvvezető

