
ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2013.. (III.30.) SZÁMÚ 
RENDELETE  

  
Őr Község Önkormányzata Képviselő- Testületének a házasságkötés, valamint a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről egységes szerkezetben  

 
Őr  Község Önkormányzat Képviselő- Testülete Magyarország Alaptörvénye 32-
33.cikkében, valamint A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42.§ 1.pontja felhatalmazása alapján,figyelemmel az anyakönyvekről, 
a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 
42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a házasságkötés, valamint a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről a 
következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
1. §  

 
A rendelet hatálya Őr Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területén történő házasságkötésekre és egyéb családi események (a 
továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) társadalmi megünneplésére terjed ki. 
 
 

2. § 
 
Anyakönyvi események megünneplése az anyakönyvvezető közreműködésével az Őri 
Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében (továbbiakban: hivatali helyiség) 
(4336 Őr, Kossuth  u 2.szám ) hivatali munkaidőben díjmentes szolgáltatás.  

 
 

Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn túli házasságkötés 
 

3. § 
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben, valamint a 

(2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken 
és szombaton lehet lebonyolítani. 

 
(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13 és 19 óra, szombaton 

9 és 19 óra között lehet lebonyolítani. 
 

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel 
kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok 
lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események nem 
veszélyeztethetik. 
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(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az 
anyakönyvvezető meggyőződött a helyszín alkalmasságáról, ami az anyakönyvi 
eseménynek megfelelő méltó környezetet biztosít, valamint arról, hogy a személyi 
adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. 
 

(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 1. 
számú melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az erre történő 
bejelentkezéskor. 
 

(6) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt. 
 

Díjfizetési kötelezettség 
4. § 

 
(1) A hivatali helyiség az a helyiség, amely helyiségben, az anyakönyvi események 

lebonyolításának tárgyi és személyi feltételei adottak.  
 

(2) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő 
anyakönyvi esemény lebonyolításának díja egységesen bruttó 30.000 Ft . 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjat az Őri Közös Önkormányzati Hivatal 

házipénztárába a kérelmezőnek kell megfizetni a kérelem benyújtásáig, vagy a 
kérelem benyújtásával egyidejűleg. 

 
(4) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi 

kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi 
állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson 
lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. 
 

5. § 
 

A rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó  20.000 Ft 
díjazás illeti meg. 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. március 01. 
napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetésesről az Őri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a hirdető 
      táblán 15 napos kifüggesztéssel gondoskodik.  
 
 
Hódi Miklós                                                                                                Dr. Kapin Béla 
Polgármester                                                                                                     Jegyző 
                                                                                                        
A rendelet kihirdetve 2013. szeptember 28.   

 
Dr. Kapin Béla 

                                                                       jegyző 
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1. számú melléklet a …../2013.(.... )önkormányzati rendelethez 
 
    
 

Kérelem 
 

hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezéséhez 
 
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli engedélyezését. 
 

Név: .......................................................................................................................................   

Lakcím: .................................................................................................................................  

Kézbesítési cím:....................................................................................................................  

és 

Név: .......................................................................................................................................  

Lakcím: .................................................................................................................................  

Kézbesítési cím:....................................................................................................................  

 
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:  
Üllés, __________________                          közterület ______ házszám/helyrajzi szám 
 
A………………Ft összegű díjat megfizettük (befizetési igazolás mellékelve).  
 
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezését. 
 

Név: .......................................................................................................................................   

Lakcím: .................................................................................................................................  

Kézbesítési cím:....................................................................................................................  

és 

Név: .......................................................................................................................................  

Lakcím: .................................................................................................................................  

Kézbesítési cím:....................................................................................................................  

 
A házasság hivatali munkaidőn kívüli megkötésének időpontja:  
 
…………………Év ……………………..hónap………………..nap…………óra 
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A ……………Ft összegű díjat megfizettük (befizetési igazolás mellékelve). 
 
 
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 
közre a házasságkötésnek létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha:  

1.  a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 
biztosítjuk, 

2.  gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről, 
3.  gondoskodunk a személyes adatok és az anyakönyv helyszínen való biztonságos 

kezelésének feltételeiről. 
 
 
Őr,______ év ______________ hó ___ nap 
 
 

___________________________   __________________________ 
aláírás       aláírás 

 
 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. 
 
 

_______________________________ 
anyakönyvvezető 

*kívánt részt alá kell húzni 
 

 
 
Az anyakönyvi eseményt a kérelem szerint engedélyezem: 
 

……………………………………. 
                                                                                              jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) 
bekezdése alapján a szabályozás várható 
következményeiről Rendelet-tervezet 
megnevezése  

Az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint a 
fizetendő díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet  

Társadalmi hatás  Az anyakönyvi szolgáltatások a rendelet 
hatálybalépéséig ingyenesek voltak. Nem 
várható, hogy a rendelet bevezetését 
követően jelentősen megváltozna a 
házasságkötések időpontja. Remélhetőleg a 
díjazás bevezetése előbb-utóbb elfogadottá 
válik. 

Gazdasági hatás  A házasulandók oldaláról a rendelet 
mindenképp a házasságkötések költségeit 
növeli.  

Költségvetési hatás  A díjak megállapítása során a tényleges 
bekerülési költséget vettük figyelembe. A 
megállapított díjakból finanszírozható az 
anyakönyvvezető juttatása is.  
Az éves szinten várható bevétel egyben 
kiadásként is jelentkezik, tehát költségvetési 
hatása nincs.  

Környezeti következmények  A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
környezetre gyakorolt hatása nincs.  

Egészségi következmények  A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
egészségi következményei nincsenek.  

Adminisztrációs terhek  A rendelet elfogadása esetén, az 
egyszerűsített engedélyezési eljárással a 
terhek nem növekednek, hiszen ezt az At. 
írja elő. Az adminisztratív terhek 
növekedését az egyedi engedélyezési 
(hivatali helyiségen kívüli) eljárások 
jelenthetik, melyek csak igen ritka esetben 
fordulhatnak elő.  

A rendelet megalkotásának szükségessége  Az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és névviselésről szóló többször 
módosított 1982. évi 17. tvr. kötelezi a 
települési önkormányzatokat arra, hogy 
rendeletben határozzák meg a hivatali 
munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés engedélyezésének szabályait, 
valamint a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként, az önkormányzat, 
valamint az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékét. Az önkormányzati 
szabályozás hiányában nem kérhet díjat a 
hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötésekért.  


