
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 

9/2011.(VI.30.) 
ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

 
a hivatali helyiségen kívüli , valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő  házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj 

meghatározásáról 
 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, továbbá az 
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
ugyanezen törvényerejű rendelet 15/A.§ (6)-(8) bekezdésében foglaltakra, a következő 
rendeletet alkotja: 

 
 

  
1. A rendelet hatálya 

 
 

 1.§ E rendelet hatálya a Csorvás város közigazgatási területén tartandó, hivatali helyiségen 
kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre terjed ki. 

 
  

 
 
    2.§ (1)A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez igazolni kell az 

önkormányzat részére az e rendelet 1. melléklete 1.)pontjában meghatározott mértékű 
díj megfizetését.  

 
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez igazolni kell – az                
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendeletben (továbbiakban: Tvr.) foglaltak teljesítésén túl- az 
önkormányzat részére az e rendelet 1. melléklete 2.) pontjában meghatározott mértékű 
díj megfizetését. 

 
 
    3.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali helyiségben de hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet  írásban, a 
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg a jegyzőhöz kell benyújtani.  

 
 



(2) A 2.§.(1) illetve (2) bekezdés szerinti díjat Csorvás Város Önkormányzata 
11733096-15345936 számú számlájára kell befizetni, és a befizetés tényét a jegyzőnél 
folyó engedélyezési eljárásban feladóvevénnyel vagy hivatalos számlával  kell igazolni.  
 
(3) A jegyző a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről helyszíni 
szemle tartását követően dönt. 
 
(4) Amennyiben a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, vagy a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés - a Tvr. 25/A. § (2) bekezdésében foglalt 
kivételével- bármely okból nem jön létre, a már megfizetett díjat az önkormányzat a 
meghiúsulás bejelentésétől számított 8 napon belül visszafizeti. A bejelentést a 
jegyzőhöz kell benyújtani. 

 
 

4.§ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben 
(továbbiakban: Ktv.)meghatározott szabadidő egésze helyett a mindenkori 
köztisztviselői illetményalap 20%-ának megfelelő mértékű díjazás anyakönyvi 
eseményenként illeti meg.  

 
 

2. Záró rendelkezések 
 
 

   6.§(1) E rendelet 2011. július1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti „a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés, továbbá a névadó ünnepség engedélyezésének szabályairól és térítési 
díjairól szóló 1/2011. (I. 28.)” önkormányzati rendelet. 

 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet, 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szilágyi Menyhért      Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
   polgármester       jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2011. június 30-án. 
 
 
 
 
 



 
 

1. Melléklet1 a 9/2011.(VI.30.)önkormányzati rendelethez 
 

DÍJTÉTELEK 
 
 
1.)Az Ör. 4.§ (1) bekezdéséhez: 
Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díja: bruttó 15.000,- 
Ft+ÁFA. 
 
2.) Az Ör. 4.§ (2) bekezdéséhez: 
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja: bruttó 25.000,- Ft+ÁFA. 

 
 
 

                                                 
1 Az 1. mellékletet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosította. 


