
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (IX. 22.) rendelete 

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, a családi eseményekről és 

az anyakönyvi eseményekhez, valamint a családi eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a rendelet 2. § 2. pontja valamint 

6. §-a tekintetében az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti, a 

rendelet további rendelkezései tekintetében az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a Képviselő-

testület Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottságának, valamint Szociális és Humánügyek 

Bizottságának véleménye kikérésével az alábbiakat rendeli el:  

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya a házasulni kívánó, gyermekük tekintetében névadót tartani szándékozó, 

illetve házassági évfordulójukat anyakönyvvezető közreműködésével ünnepelni kívánó 

természetes személyekre terjed ki. 
 

 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 

1) anyakönyvi esemény: a házasságkötés, 

2) családi esemény: a gyermek névadója, a házassági évforduló; 

3) hivatali helyiség: Füzesgyarmat Város Önkormányzat által biztosított, az anyakönyvi 

esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (5525. Füzesgyarmat, Szabadság 

tér 1. földszint. anyakönyvvezetői iroda, illetve emeleti díszterem), 

4) hivatali munkaidő: a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarendje. 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályai 

 

3. §1 

 

(1) Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap 

kivételével – hivatali munkaidőn kívül 10 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető. 

 

(2) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már 

jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem 

veszélyeztetheti. 

 

Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

 

4. § 



 

(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért nettó 15.000 

Ft/esemény díjat kell fizetni az önkormányzat részére. 

 

(2) Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény Polgármesteri Hivatal dísztermében történő 

lebonyolításáért nettó 10.000 Ft/esemény, az anyakönyvvezető irodájában történő 

lebonyolításáért nettő 5.000 Ft/esemény díjat kell fizetni az önkormányzat részére.2 

 

(3)3 

 

(5) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az 

egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény 

teljes körűen térítésmentes. 

 

(6) A díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző munkanapon, a polgármesteri 

hivatal pénztárába kell befizetni. 

 

5. § 
 

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt eseményenként - választása szerint - a köztisztviselők jogállásról szóló 

törvényben meghatározott szabadidő helyett bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg. 

 

Közreműködés családi események lebonyolításában 

 

6. § 
 

(1) Az anyakönyvvezető az érintettek kérelmére közreműködik családi események 

lebonyolításában. A kérelmet az eseményt megelőző 5. napig kell benyújtani az 

anyakönyvvezetőhöz. Az anyakönyvvezető lebonyolításon való közreműködését a Jegyző 

engedélyezi.  

(2) A családi események lebonyolításában résztvevő anyakönyvvezetőt, családi 

eseményenként 6.000 forint díjazás illeti meg.  

(3) A családi események tekintetében az érintettek emléklapban részesülnek.  

 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.  

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az egyes anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (XI. 17.) önkormányzati rendelet.  

 

Füzesgyarmat, 2017. szeptember 21. 

 

 

 

Dr. Blága János Bere Károly 

jegyző polgármester 

 

 



Kihirdetve: 2017. szeptember 22. 

 

Dr. Blága János 

       jegyző 

 
1 Módosította a 6/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 
2 Módosította a 6/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 
3 Hatályát vesztette a 6/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet által 


