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HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2017. (V.28.)  

önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi eljárásokról 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli: 

 

A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének 

szabályai 

1. § 

(1) A település közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 

engedélyezését a 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet kérni a házasságkötésre 

történő bejelentkezéskor, amelyről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának 

figyelembevételével – dönt. 

(2)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért az e rendelet szerinti díjat kell fizetni, 

amely az anyakönyvvezető utazására is fedezetet nyújt. 

(3) A díjat a kérelem benyújtásakor a hivatal házipénztárába, illetve készpénz-átutalási 

megbízással kell megfizetni, amelynek elmulasztása elutasítási ok.   

  

2. § 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli a házasságkötés, ha az hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16 óra, 

illetve pénteken 7.30 és 13 óra közötti időponton kívül történik. 

(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését a 2. melléklet szerinti 

nyomtatványon lehet kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor, amelyről a 

jegyző   dönt. 

(3) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért az e rendelet szerinti díjat kell fizetni. 

(4) A díjat a kérelem benyújtásakor a hivatal házipénztárába, illetve készpénz-átutalási 

megbízással kell megfizetni, amelynek elmulasztása elutasítási ok.   

 

3. § 

Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli és/vagy a hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés nem kerül engedélyezésre, úgy a befizetett díj visszajár. 

 

A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjai 

4. § 

(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért és a hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötésért bruttó 20.000 – 20.000 forint mértékű díjat kell fizetni. 

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 98. §-a szerinti szabadidő vagy bruttó 

10.000 forint díj illeti meg. 

 

Hatályba léptető rendelkezés 

5. § 

Ez a rendelet 2017. május 28. napján lép hatályba. 

 

Hőgyész, 2017. május 10.  

 

Botta György                                                 Dr. Schutzbach Ferenc 

                polgármester                                                          c. főjegyző 
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1. melléklet a 7/2017. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. §-ához 

 

 

 

Kérelem 

a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük a házasságkötésünk hivatali helyiségen kívüli engedélyezését. 

 

Név:……………………………………….. …..  Név:…………………………………………           

Szül. hely, idő:………………………………… Szül.hely, idő:………………………………. 

Anyja neve:…………………………………….Anyja neve:………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………Lakcím:……………………………………… 

Levelezési cím:…………………………………Levelezési cím:……………………………… 

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

 

A házasságkötés tervezett helyszíne: 

 

Hőgyész,………………………………..közterület ……………………………….házszám 

 

A rendeletben előírt díjat megfizettük. 

 

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető akkor működik közre a 

házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli lebonyolításában, ha 

a) a tanúk, – és ha szükséges – tolmács vagy jeltolmács jelenlétét biztosítjuk; 

b) gondoskodunk a házasságkötéshez méltó körülményekről; 

c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének a feltételeiről. 

 

Hőgyész, ……………év…………………….hónap…………………..nap. 

 

 

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

                              aláírás                                                                        aláírás 

 

 

 

Az engedély megadását javasolom / nem javasolom. 

 

 

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

                                                                                                          anyakönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2. melléklet a 7/2017. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. §-ához 

 

 

Kérelem 

a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük a házasságkötésünk hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését, amelynek 

tervezett időpontja: …………év……………………….hónap…………nap………….óra. 

 

 

Név:……………………………………….. …..  Név:…………………………………………           

Szül. hely, idő:………………………………… Szül.hely, idő:………………………………. 

Anyja neve:…………………………………….Anyja neve:………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………Lakcím:……………………………………… 

Levelezési cím:…………………………………Levelezési cím:……………………………… 

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

 

A rendeletben előírt díjat megfizettük. 

 

 

 

Hőgyész, …………….év……………….hónap…………..nap. 

 

 

 

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

                              aláírás                                                                        aláírás 

 

 

Engedélyezés esetén a törvény szerinti szabadidőt*  vagy a rendelet szerinti díjazást* kérem. 

(*A kívánt rész aláhuzandó.) 

 

 

 

                                                                                               ………………………………… 

                                                                                                               anyakönyvvezető 


