
Bugac és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatok 

Társult Képviselő-testületének 

5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötésnek hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli  

szabályairól és díjairól 

 

Bugac és Bugacpusztaháza Községi önkormányzatok Társult Képviselő-testülete a Magyar 

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint 

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 42/A. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, 

valamint az At. 15/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

E rendelet alkalmazásában: 

 

1. Hivatali helyiség: Bugac Nagyközség Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés 

lebonyolítására alkalmas Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége (6114 Bugac, Béke u. 10.).   

2. Hivatali munkaidő: Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.  

 

2. § 

(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a 

házasságkötés iránti szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az anyakönyvvezetőnél 

benyújtani.  

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az At. 15/A. §. (4) 

bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják, kötelezettségeket vállalják és e rendelet 3. §-

ában meghatározott díjat megfizetik. A kérelemben meg kell jelölni továbbá a házasságkötés 

pontos helyét és idejét. 

 

(3) Házasságkötésre hivatali munkaidőn kívül hivatali munkanapon 18 óráig, illetve szombati 

napon 9-től 19-ig óráig terjedő időben kerülhet sor. 

 

(4) Házasságkötésre hivatali munkaidőn kívül akkor kerülhet sor, ha a házasságkötés iránti 

szándék bejelentésével egyidejűleg a felek írásban nyilatkoznak, hogy e rendelet 3. §-ában 

meghatározott díjat megfizetik. 

 

3. § 

 

(1) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben lezajló házasságkötés esetén  nem kell 

díjat fizetni. 

 

(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az igénybevevő 13.000,- 

forint/esemény díjat köteles megfizetni.  



 

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az igénybevevő 20.000,- forint/ 

esemény díjat köteles megfizetni. 

 

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés előtt legalább három nappal 

a házipénztárban készpénzben, számla ellenében kell megfizetni. A díjak az ÁFÁ-t 

tartalmazzák. 

 

4. §. 

 

(1) Nem kell a 3. §. (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat megfizetni, ha a 

házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt csak valamelyik fél tartózkodási helyén kerülhet 

sor. 

 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen 

valamelyik fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota. E körülmény fennállását a felek 

kötelesek igazolni. 

 

5. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasság megkötésénél  

közreműködő anyakönyvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 

törvényben meghatározott szabadidő vagy nettó 13.000,- forint díjazás illeti meg. Ha az 

anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, eseményenként nettó 7.000,- 

forint díjazás illeti meg. 

 

(2) A hivatali munkaidőn kívül, nem a hivatali helyiségben történő házasság megkötésénél 

közreműködő anyakönyvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 

törvényben meghatározott szabadidő vagy nettó 15.000,- forint díjazás illeti meg. Ha az 

anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, eseményenként nettó 8.000,- 

forint díjazás illeti meg. 

 

(3) Az anyakönyvvezetőt az (1)-(2) bekezdésben foglalt esetektől függetlenül, évente az 

illetményalap 100 %-ának megfelelő, az önkormányzat éves költségvetésében biztosított 

ruházati költségtérítés illeti meg formaruha használat címén. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Szabó László                                                   Kovács György 

polgármester                               polgármester 

                 

                                         Heródekné Szász Ágota 

          jegyző 

 

 

 



 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2011. március hó 31 nap 

A kihirdetés módja: hirdetőtábla, könyvtár 

 

Bugac, 2011. március hó 31 nap 

 
 

 

 

        Heródekné Szász Ágota 

              jegyző 

 
 


