Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (IX.28.) rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötésről
[Egységes szerkezetben a 10/2020.(VI.08.) önkormányzati rendelettel]

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) bek. a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96.
§-ban kapott felhatalmazás alapján, 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya

1. §
E rendelet hatálya a Diósd község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki.

A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő házasságkötés

2. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően
dönt.
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell
benyújtani.

3. §

(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően
dönt.

(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell
benyújtani.
(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen
szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

4. §
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésért fizetendő díjakat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet melléklete
állapítja meg.

Záró rendelkezések

5. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2017. november 01. napján lép hatályba.
(3) Egyidejűleg hatályát veszíti Diósd Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 20/2010.
(X.17.) rendelete.

Diósd, 2017. szeptember 28.

B o g ó László
polgármester

K i s f a l v i István
jegyző

A rendeletet közzétettem 2017. október 2. napján

K i s f a l v i István
jegyző

1.sz. melléklet1

1.) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 20.000.- Ft

díjat kell

fizetni.
2.) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 40.000,-Ft díjat kell fizetni.
3.) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy része helyett
eseményenként
a.) a hivatali helyiségen kívül történő közreműködés esetén bruttó
18.500,-Ft díjazás,
b.) a hivatali helyiségben történő közreműködés esetén bruttó 13.000,-Ft
díjazás illeti meg.

1

Módosította a 10/2020.(VI.08.) ör. 1.§-a. Hatályos 2020. június 9-től

Indoklás
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület
feladat és hatásköreit a polgármester gyakorolja, a képviselő-testület nem ülésezik.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96. § alapján az önkormányzat
képviselő-testület felhatalmást kapott arra, hogy rendeletben állapíthassa meg a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. A rendeletben
meghatározott mértékek a környező településeken bevezett díjak figyelembe vételével
kerültek meghatározásra.

