Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(VII.31.)
önkormányzati rendelete a házasságkötésekkel kapcsolatos egyes szabályokról és
díjakról
Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96.§.-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Hatáskör hiányában – a bevezető részben megjelölt felhatalmazó rendelkezés ellenére – a
rendelet hatálya nem terjed ki a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére.
2.§.
(1) Hivatali munkaidőn kívül házasságot kötni – munkaszüneti és ünnepnapok kivételével –
az alábbi időpontokban lehet:
a) hétfőtől – csütörtökig 16 óra és 19 óra között,
b) pénteken 15 óra és 19 óra között,
c) szombaton 10 óra és 18 óra között.
(2) Ugyanazon naptári napra munkaidőn kívül legfeljebb két munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezhető.
(3) A házasságkötés hivatali munkaidőn és / vagy hivatali helyiségen kívül történő
megtartásának engedélyezését az eljáró anyakönyvvezető útján, a házasságkötési szándék
bejelentésével egyidejűleg, az elektronikus anyakönyvi rendszerben rendszeresített kérelem
nyomtatványon a jegyzőtől kell kérni.
(4) A házasságkötés szempontjából hivatali helyiségnek minősül:
a) az anyakönyvvezető irodája,
b) a Polgármesteri Hivatal tanácsterme,
c) a Közösségi Ház /Pincehely Szent István tér 1. / díszterme.
3.§.
(1) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívüli házasságkötés különleges körülmények
(pl: föld alatt, víz alatt, levegőben, a résztvevők egészségét, testi épségét veszélyeztető egyéb
körülmények) között.
(2) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötési helyszín / ideértve a tartalék
helyszínt is / nem a házasulandó felek valamelyikének tulajdonában van, úgy a kérelemhez
csatolni kell az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát is.
(3) Az engedélyezés előtt az anyakönyvezető személyesen meggyőződik a hivatali helyiségen
kívüli házasságkötési helyszín, s a kérelemben megjelölt tartalék helyszín megfelelőségéről. E
tényt írásban rögzíti.
(4) Ha a hivatali helyiségen kívüli tervezett helyszín az Önkormányzat tulajdonában van,
annak külön rendeletben meghatározott bérleti díját, a jelen rendeletben meghatározott
díjakon túl meg kell fizetni.
4.§.
(1) A házasságkötéssel kapcsolatban az e rendelet mellékletében meghatározott díjakat kell
fizetni.
(2) A kérelemben meghatározott feltételek és szolgáltatások alapján fizetendő díjat legkésőbb
a tervezett házasságkötés időpontja előtti utolsó előtti munkanapon meg kell fizetni
készpénzben a Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy készpénz-átutalási megbízáson.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti díj megfizetésének elmaradása esetén a házasságkötés nem
tartható meg.
(4) Amennyiben a házasulandó felek a házasságkötési szándékuktól elállnak, s ezt legalább öt
munkanappal a tervezett házasságkötés időpontja előtt az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a
már megfizetett díjat részükre vissza kell téríteni.
5.§.
(1) A jegyző a kérelem tárgyában - a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül alakszerű határozatot hoz, melynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72.§.(1) bekezdésében foglaltakon túl kérelemnek
helyt adó döntés esetén tartalmaznia kell:
a) a házasságkötés tervezett helyszínét,
b) a házasságkötés tartalék helyszínét,
c) a házasságkötés időpontját,
d) a házasulandók által e rendelet alapján fizetendő díjat,
e) a díj határidőre történő megfizetése esetére szóló jogkövetkezményről való figyelmeztetést.
(2) A jegyző a kérelmet elutasítja, ha annak teljesítése a jelen rendelet vagy külön jogszabály
előírásaiba ütközne.
(3) A jegyző az engedélyét visszavonja, ha tervezett házasságkötési helyszín és a tartalék
helyszín tulajdonosai korábbi hozzájáruló nyilatkozatukat írásban visszavonják.
6.§.
(1) Amennyiben a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 98.§.(3) bekezdése szerinti szabadidőt nem
veszi igénybe, az e melléklet szerint fizetendő alapdíjak 80%-ra, de legalább 6.000.-Ft
alkalmanként díjazásként.
(2) Az anyakönyvvezetőt az (1) bekezdés szerinti díjazás 50%-a megilleti akkor is, ha a
házasságkötés meghiúsult, de annak elmaradásáról a tervezett időpontot megelőző utolsó
munkanap végéig nem értesítették írásban.
7.§.
Az e rendeletben meghatározott díjak megfizetése alól csak külön jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén mentesítheti a jegyző a házasulandókat.
8.§.
E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
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