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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól2
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 19. § (1)-(2) bekezdésében és 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Maglód Város Önkormányzat közigazgatási területén történő
házasságkötés során – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendeletben
megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a Maglódi Polgármesteri
Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 4:7. § (3) bekezdésében szabályozott házasságkötésre.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Hivatali helyiség: Maglód Város Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiségek:
a) MagHáz házasságkötő terem 2234 Maglód, Fő u. 4-6.
b) Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége 2234 Maglód, Fő u. 12.
c) ha az a)-b) alpontban szereplő helyiségek bármely okból nem használhatók, a
jegyző által e célra kijelölt helyiség.
2. Hivatali munkaidő:
– hétfőn, kedden, csütörtökön: . 08,00 – 16,30 óra,
– szerdán: .................................. 08,00 – 18,00 óra,
– pénteken: ............................... 08,00 – 12,30 óra.
Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnek minősül a hivatali munkaidő
lejártát megelőző 15 percen belül megkezdett házasságkötés is.

2
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3. Alapszolgáltatás: 3
A házasságkötés esetén az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 28-30. §aiban szabályozott, az anyakönyvvezető, a házasuló felek, 2 tanú és szükség esetén
tolmács jelenlétében az anyakönyvvezető által a jogszabályban rögzített hivatalos
szövegen túl ünnepi beszéd tartása, virág asztaldísz, gyertyás köszöntés, valamint az
esemény céljára megfelelően berendezett helyiség használata. Az alapszolgáltatás
díjmentes.
4. Többletszolgáltatás: 4
Az alapszolgáltatás
a) hivatali munkaidőn kívüli,
b) hivatali helyiségen kívüli, vagy
c) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli
biztosítása.
5. Külön szolgáltatások: 5
Az alap- és többletszolgáltatásokon túl a házasságkötés ünnepélyessebbé tétele érdekében igénybe vehető külön szolgáltatásokat és azok díját a Polgármesteri Hivatal hivatali
szolgáltatásokról szóló szabályzata tartalmazza. A külön szolgáltatások igénybevétele
esetén a Polgármesteri Hivatal és a megrendelő között polgári jogi szerződés jön létre.

3. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai
3. §
(1)

6

(2)

7

(2a)8 A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló
kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani
az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon.
(3) Az engedélyezés tárgyában a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatára – nyolc
naptári napon belül dönt.
4. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai
4. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha
annak méltósága, tekintélye nem csorbul, a személyes adatok és az anyakönyv
megfelelő védelme biztosított.

3

Beiktatta a 17/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.
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Beiktatta a 17/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.

5

Beiktatta a 17/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.

6

Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet. 2. §-a. Nem hatályos 2017. augusztus 22-től.

7

Hatályon kívül helyezte a 12/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan: 2017. július 1-től.

8

Beiktatta a 15/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet. 1. §-a. Hatályos 2017. augusztus 22-től.
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(2)

9

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet az
anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az
anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez a 2. melléklet szerinti
nyomtatványon.
(4) A kérelem elbírálását megelőzően az anyakönyvvezető köteles megtekinteni a
kérelmezett helyszínt, melynek tapasztalatairól feljegyzést készít és a jegyzőnek az
engedélyezésre javaslatot tesz.
(5) Az engedélyezés tárgyában a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatára – nyolc
naptári napon belül dönt.
5. Együttes kérelem
5. §
(1) Amennyiben a házasuló felek a házasságot hivatali helyiségen kívüli helyszínen
hivatali munkaidőn kívül kívánják megkötni, az erre irányuló kérelmet a 3. melléklet
szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(2) Az engedélyezés tárgyában a jegyző a 3-4. §-ban szabályozott feltételek együttes
figyelembe vételével, és az ott meghatározott eljárási rend szerint dönt.
6. Szolgáltatási díjak
6. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés esetén a kérelmezőnek a többletszolgáltatás ellentételezéseként
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2)10 A szolgáltatási díj mértéke:
a) a 3. § (2a) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 22 400 Ft + áfa,
b) a 4. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 28 000 Ft + áfa,
c) az 5. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 33 700 Ft + áfa.
(3)11 Amennyiben a házasuló felek egyike sem rendelkezik Maglód településre bejelentett
állandó lakcímmel, a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj 150%-át
kötelesek megfizetni.

9

Hatályon kívül helyezte a 12/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan: 2017. július 1-től.

10

Módosította a 17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.

11

Beiktatta a 17/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.
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7. §
(1) A 6. § (2) bekezdésében megállapított díjfizetési kötelezettséget a kérelem
benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb három munkanapon belül a Maglódi
Polgármesteri Hivatal házi pénztárába történő készpénz befizetéssel lehet teljesíteni.
(2) A díjnak készpénzben történő befizetését a pénztáros a kérelmen aláírásával igazolja.
(3) A befizetett díjat 8 naptári napon belül vissza kell téríteni az ügyfél részére, ha
a) a jegyző a kérelmet elutasítja, vagy
b) a házasságkötés elmarad, feltéve, hogy azt a felek a házasságkötés kitűzött
időpontja előtt legalább 3 nappal írásban bejelentik az anyakönyvvezetőnek.
8. §
A befizetett szolgáltatási díjak a Maglódi Polgármesteri Hivatal intézményi működési
bevételét képezik, melyet a „011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége” kormányzati funkción a „91121
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele előirányzatának teljesítése” pénzforgalmi számlára
kell könyvelni.
7. Az anyakönyvvezető díjazása és ruházati költségtérítése
9. §
(1)12 A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidő helyett az alábbiak szerint meghatározott mértékű díjazás illeti meg:
a) a 3. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén:
bruttó 16 900 Ft,
b) az 5. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén:
bruttó 28 000 Ft.

(2) Az anyakönyvvezetőket az (1) bekezdés szerint megillető díjazás havonta, a tárgyhót
követő 8. napig utólag kerül elszámolásra.
(3)

13

(4)

14

8. Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

12

Módosította a 17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.

13

Hatályon kívül helyezte a 12/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan: 2017. július 1-től.

14

Hatályon kívül helyezte a 12/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan: 2017. július 1-től.
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(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék
alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli
és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és
szolgáltatási díjairól, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
szóló 14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet.

Tabányi Pál sk.
polgármester

Margruber János sk.
jegyző
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1. melléklet15

Kérelem
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(3. § (2a) bekezdés)
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését.
A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb három munkanapon belül a _________ Ft +
áfa szolgáltatási díjat megfizetjük.
(Szolgáltatási díjként a 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott díjat –
vagy amennyiben a felek egyike sem rendelkezik Maglód településre bejelentett állandó lakcímmel, az ott
meghatározott szolgáltatási díj 150%-át – kell megfizetni.)

Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………

………………………………………

menyasszony aláírása

vőlegény aláírása

A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:
………………………………………

pénztáros
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. (a kívánt rész aláhúzandó)
Az engedély megadását javasolom

(a kívánt rész aláhúzandó)

nem javasolom, mert ..............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
……………..…………………………………………………

közreműködő anyakönyvvezető
15

Módosította a 17/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.
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2. melléklet16

Kérelem
hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(4. § (1) bekezdés – hivatali munkaidőben)
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívül történő engedélyezését.
A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
A házasságkötés helyszíne: _____________________________________________________________

MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb három munkanapon belül a _________ Ft +
áfa szolgáltatási díjat megfizetjük.
(Szolgáltatási díjként a 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott díjat –
vagy amennyiben a felek egyike sem rendelkezik Maglód településre bejelentett állandó lakcímmel, az ott
meghatározott szolgáltatási díj 150%-át – kell megfizetni.)

Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………

………………………………………

menyasszony aláírása

vőlegény aláírása

A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:
………………………………………

pénztáros
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. (a kívánt rész aláhúzandó)
Az engedély megadását javasolom

(a kívánt rész aláhúzandó)

nem javasolom, mert ..............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
……………..…………………………………………………

közreműködő anyakönyvvezető
16

Módosította a 17/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.
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3. melléklet17

Kérelem
hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(5. § (1) bekezdés – hivatali munkaidőn kívül)
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezését.
A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
A házasságkötés helyszíne: _____________________________________________________________

MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb három munkanapon belül a _________ Ft +
áfa szolgáltatási díjat megfizetjük.
(Szolgáltatási díjként a 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott díjat –
vagy amennyiben a felek egyike sem rendelkezik Maglód településre bejelentett állandó lakcímmel, az ott
meghatározott szolgáltatási díj 150%-át – kell megfizetni.)

Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………

………………………………………

menyasszony aláírása

vőlegény aláírása

A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:
………………………………………

pénztáros
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. (a kívánt rész aláhúzandó)
Az engedély megadását javasolom
(a kívánt rész aláhúzandó)
nem javasolom, mert ..............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Módosította a 17/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2020. január elsejétől.
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15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet (módosításokkal egységes szerkezetben)
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2020. január elsejétől

-ig

……………..…………………………………………………

közreműködő anyakönyvvezető
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