
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2011. (11. 17.) önkormányzati rendelete az 

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

mértékéről1 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban (Ötv.) 16. § (1) 
bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdés a), b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya a házasulni, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó természetes 
személyekre terjed ki. 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 

1) anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 
2) hivatali helyiség: Füzesgyarmat Város Önkormányzat által térítésmentesen biztosított, 

az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (5525. 
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. földszint. anyakönyvvezetői iroda, illetve emeleti 
díszterem), 

3) hivatali munkaidő: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje. 

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

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai 
 

3. § 
 
(1)2 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 15.000 Ft + 
ÁFA/esemény díjat kell fizetni az önkormányzat részére. 
 
(2) Munkaidőn túli anyakönyvi esemény Polgármesteri Hivatal dísztermében történő 
lebonyolításáért 10.000 Ft + ÁFA/esemény, az anyakönyvvezető irodájában történő 
lebonyolításáért 5.000 Ft + ÁFA/esemény díjat kell fizetni az önkormányzat részére. 
 
(3) Az eseményhez kapcsolódóan - igény esetén - 600 Ft + ÁFA/db díszgyertya árát kell 
fizetni az önkormányzat részére. 
 
(4) A hivatali helyiségben, munkaidőben lezajló esemény után szolgáltatási díjat nem kell 
fizetni.  
 
(5) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli 
halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, 
továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény teljes körűen térítésmentes. 
 
(6) A szolgáltatási 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 5.000 Ft díjazás illeti meg. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit, a hatálybalépést követően 
bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék alapján 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvvel nem ellentétes, azzal összhangban van. 
  
 
 
___________________________________________________________________________ 
1  Kihirdetve: 2011. február 17-én. 
2 Módosította: a 16/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. június 1-től.  
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. május 27-én.  
 


