Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének
szabályairól és díjairól
(Egységes szerkezetbe foglalva. 2017. június 30-tól hatályos állapot)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §1 A rendelet hatálya a Pécel Város közigazgatási területén, a házasságkötések kapcsán az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre,
továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal anyakönyvi szerve által Pécelen anyakönyvvezetői feladatok ellátására kijelölt
anyakönyvvezetőkre terjed ki.
2. Díjfizetési kötelezettség
2. § A Péceli Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított hivatali munkaidőben (a továbbiakban: hivatali
munkaidő) a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, valamint az anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése térítésmentes.
3. § A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az 1. melléklet 1. pontjában
meghatározott díjat kell fizetni.
4. § A hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén az 1. melléklet 2. pontjában
meghatározott díjat kell fizetni.
5. § A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén az 1. melléklet 3. pontjában
meghatározott díjat kell fizetni.
3. Az engedélyezés szabályai
6. § A hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezése a 3. melléklet
szerinti nyomtatványon igényelhető.
7. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése akkor
engedélyezhető, ha a felek a jogszabályi feltételek teljesítésén túl, a befizetési bizonylat bemutatásával igazolják az 1.
melléklet szerinti díj megfizetését, legkésőbb az engedélykérelem benyújtását követő 3 napon belül.
(2) Az 1. melléklet szerinti díjat a Péceli Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.
4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
8. § A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a közreműködő
anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő vagy a
2. melléklet 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.
9. § A hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő vagy a 2. melléklet 2.
pontjában meghatározott díjazás illeti meg.

1

A 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a a 16/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos 2017. június 30.

5. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

A rendeletet 2015. február 5. napján kihirdettem.

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző
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1. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj:
25.000 Ft
2. Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj:
15.000 Ft
3. Hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj:
25.000 Ft
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A 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően
módosított melléklet. Hatályos 2017. február 1-től.
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A 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 16/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően
módosított melléklet. Hatályos 2017. június 30-tól.
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1. A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt
megillető díjazás összege:
nettó 15.000 Ft
2. A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt
megillető díjazás összege:
nettó 8.000 Ft
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A 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 16/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. §-ának megfelelően
módosított melléklet. Hatályos 2017. június 30-tól.

3. melléklet a 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak, kérjük házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését
…..............év …....................... hónap …................ nap …..................óra időpontra.

Név: …....................................................
Lakcím: …..............................................
Személyazonosító igazolvány száma: …........................................
Név: …...................................................
Lakcím: ….............................................
Személyazonosító igazolvány száma: ….......................................
Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezésére csak abban az
esetben kerülhet sor, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2015. (II. 5.)
önkormányzati rendeletben meghatározott …………… Ft díj befizetését, e kérelem benyújtását követő 3 napon belül
a befizetési bizonylat bemutatásával igazoljuk.
Kérjük a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését a következő helyszínen:
….............................................................................................................................
Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés hivatali helyiségen kívül való megtartásának engedélyezésére csak abban
az esetben kerülhet sor, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2015. (II. 5.)
önkormányzati rendeletben meghatározott ……………… Ft díj befizetését, e kérelem benyújtását követő 3 napon
belül, a befizetési bizonylat bemutatásával igazoljuk.
Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető közreműködésének feltételeként gondoskodunk a házasságkötés méltó
keretéről.
Pécel, …............................

….......................................................
ügyfél

…......................................................
ügyfél

