
 1 

 

 

 

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb 

családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

 

 

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdése, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, az 

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

rendelet 42/A. §. (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya Tápiószele Város Önkormányzata közigazgatási területén történő 

házasságkötés és egyéb családi események anyakönyvvezető közreműködésével történő 

megünneplésére terjed ki. 

 

2. §. 

 

(1) A házasságkötés és egyéb családi rendezvények megünneplése munkanapon és hivatali 

munkaidőben ingyenes szolgáltatás az anyakönyvvezető közreműködésével, gépi 

zeneszolgáltatással, az önkormányzat által anyakönyvezésre kijelölt hivatali helyiségben. 

A házasságkötés és egyéb családi rendezvény hivatali helyiségen kívüli megünneplése, a 

hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és családi rendezvény megünneplése díj köteles. 

A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, egyéb családi rendezvény megünneplése akkor 

engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják a rendelet 

mellékletében meghatározott díj befizetését.  

(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, egyéb családi rendezvény 

megünneplése akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl 

igazolják a rendelet mellékletében meghatározott díj befizetését. 

(4) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. A kérelem 

elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell 

utalni. 

(5) Nem köthető házasság a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon. 

 

3. §. 

 

A rendelet mellékletében meghatározott díj megfizetése alól a házasulók valamelyikének 

közeli halálával fenyegető egészségi állapota esetében a lakáson lebonyolított anyakönyvi 

esemény térítésmentes. 
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4. §.  

 

(1) Szabadtérben, egyházi szertartások helyszínén házasságkötés nem tartható.  

(2) Vendéglátóhelyen egyedi elbírálás alapján, megfelelő körülmények (vendégtértől 

elkülönülő helyszín, megfelelő bútorzat, kellő világítás stb.) biztosítása esetén a jegyző 

engedélyezheti házasság megkötését. 

(3) Hivatali helyiségen kívül a házasságkötési eljárásban két anyakönyvvezető, egyéb 

eljárásban egy anyakönyvvezető működik közre. 

(4) Az anyakönyv biztonságos szállításáról és kezeléséről az anyakönyvvezető felelősséggel 

tartozik. 

 

3. §. 

 

(1) Ha az anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli 

munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy illetményének a 

szabadidőre járó arányos összege illet meg.  

(2) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvvezetők 

részére évente egy alkalommal, a feladat ellátására tekintettel, 30.000,- forint összegben 

munkaruha juttatást biztosít. A munkaruha juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati 

költségtérítésre vonatkozó szabályok alapul vételével történik, azzal, hogy az összeg 

felhasználásáról az anyakönyvvezetők számlával kötelesek elszámolni a tárgyév december 

15-ig. Az anyakönyvvezető a munkaruha juttatást az alábbi ruházat megvásárlására 

fordíthatja: kosztüm, szoknya, blúz. Az anyakönyvvezető által megvásárolt munkaruha 

kihordási ideje egy év. 

 

4. §. 

 

A rendelet alkalmazásában  

a) hivatali helyiség: Tápiószele Város Önkormányzata által az anyakönyvi esemény 

lebonyolítására biztosított helyiség (2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. Polgármesteri 

Hivatal - házasságkötő terem), 

b) hivatali munkaidőn túli házasságkötésnek minősül Tápiószele Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

munkaidőn kívül kötött házasság. 

 

5. §. 

 

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztit a házasságkötés és egyéb családi 

esemény lebonyolításáról szóló 7/2009. (VI. 26.) rendelet. 

(2) E rendelet 2011. március 1-én lép hatályba. 

 

Tápiószele, 2011. február 14. 

 

 

 

 

        K o v á c s   Ferenc s.k.     T ó t h   Julianna s.k. 

        polgármester        jegyző 
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Záradék: 

 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül. 

 

Tápiószele, 2011. február 14. 

 

 

 

 

     T ó t h   Julianna s.k. 

     jegyző 
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Melléklet a 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

I. 

 

1) Hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés létesítése  

esetén az ügyfél által fizetendő díj:             60.000 Ft 

 a díj tartalmazza:  

 aa) gépzenei összeállítás, 

   ab) ünnepi beszéd 

   ac) pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a házasulók 

     biztosítják 

   ad) emléklap       

2) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben,  

házasságkötés létesítése esetén az ügyfél által fizetendő díj:      5.000 Ft 

 a díj tartalmazza:  

 aa) gépzenei összeállítás, 

   ab) ünnepi beszéd 

   ac) pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a házasulók 

     biztosítják 

   ad) emléklap       

3) Általános rendezési díjon felül  

 a) házasulók megbízása alapján történő helyiség, épület  

díszítés esetén a takarítás díja             3.000 Ft 

 b) gyertya vagy egyéb kellék – házasulók biztosítják igény szerint     0 Ft 

Fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák. 

 

 

II. 

 

2.) Névadás rendezési díja 

a) hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben           0 Ft 

  a díj tartalmazza:  

 aa) gépzenei összeállítás, 

   ab) ünnepi beszéd 

   ac) pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a szülők biztosítják 

   ad) emléklap       

b) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben         5.000 Ft 

  a díj tartalmazza:     

ba) gépzenei összeállítás, 

   bb) ünnepi beszéd 

   bc) pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a szülők biztosítják 

   bd) emléklap                   

c) a) – b) pont szerinti díjon felül  

  ca) a szülők megbízása alapján történő helyiség, épület díszítés  

esetén takarítás díja               3.000 Ft 

  cb) egyéb kellék – a szülők biztosítják igény esetén        0 Ft 

d) munkaidőn és hivatali helyiségen kívül:           20.000 Ft 

Fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák. 



 5 

 

 

 

III. 

 

3.) Házassági évforduló rendezési díja 

 a) hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben          0 Ft 

  a díj tartalmazza: 

  aa) gépzenei összeállítás 

  ab) ünnepi beszéd 

  ac) pezsgő szervírozása, igény esetén, pezsgőt a felek biztosítják 

  ad) emléklap         

 b) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben         5.000 Ft 

  a díj tartalmazza: 

  ba) gépzenei összeállítás 

  bb) ünnepi beszéd 

  bc) pezsgő szervírozása, igény esetén, pezsgőt a felek biztosítják 

  bd) emléklap         

 c) a) – b) pont szerinti díjon felül 

  ca) a felek megbízása alapján, általuk történő helyiség, épület díszítés 

  esetén takarítás díja                3.000 Ft 

  cb) gyertya vagy egyéb kellék – a felek biztosítják igény esetén     0 Ft 

 d) munkaidőn és hivatali helyiségen kívül:           30.000 Ft 

 

 

A fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák.  

 

A díjat a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában a rendezvény előtt legalább 8 munkanappal 

kell befizetni, a befizetést igazoló bizonylatot az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző 

eljárás jegyzőkönyvéhez tűzi. A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok 

díjtételeit a Polgármesteri Hivatal és a szolgáltatást igénybe vevő között számlán kell 

rögzíteni. 

A külső helyszínen történő anyakönyvi események díja nem tartalmazza, a felek kötelessége:  

 - a tanúk, - és ha szükséges – a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétének 

biztosítása,  

 - a házasságkötés méltó kereteit biztosítani,  

 - gondoskodni az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,   

- gondoskodni az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés 

helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, 

valamint  

 - az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről gondoskodni. 

 

Külső helyszínen a jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás lebonyolításán túl 

minden további feltételt (hanghordozót, hanganyag lejátszásához szükséges berendezést, 

áramvétel lehetőségét, pezsgő szervírozásának feltételeit, igény szerint egyebeket) a házasuló, 

családi esemény igénybe vevő köteles biztosítani. 


