Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesterének
2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és a többletszolgáltatások utáni díjakról
Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestülete hatáskörében eljáró Döbrököz Község Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezése
szabályai
1. §
(1) Az önkormányzat által térítésmentesen biztosított, házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségek:
a) az anyakönyvvezető hivatali helyisége,
b) a Községháza tanácskozó terme.
(2) A házasságkötés a hivatali helyiségen kívül az alábbi helyszíneken történhet:
a) Közösségi Ház (Döbrököz, Páhy u. 49.),
b) Park (Döbrököz, Páhy u. 49., közösségi házhoz tartozó park).
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helyszínektől eltérő helyszínen történő házasságkötés e rendelet,
valamint az anyakönyvi eljárásról szóló törvény szabályai szerint engedélyezhető.
(4) Egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tulajdonában vagy használatában álló helyiségekben,
ingatlanokon, illetve egyéb közterületen házasságkötés nem engedélyezhető.
2. §
(1) A házasságkötés – az e rendeletben foglalt kivételekkel - minden olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a
méltó megünnepléshez szükséges feltételek a következők szerint biztosíthatók:
a) a helyszín legyen gondozott, hulladéktól mentes,
b) a helyszínen külső tevékenység és környezeti hatás a szertartás méltóságát ne zavarhassa meg;
c) az anyakönyvi okirat védelme mindenfajta behatás (különösen eső, szél, rongálódás, sérülés) ellen
biztosított,
d) a házasságkötés résztvevői számára megfelelő nagyságú tér áll rendelkezésre.
(2) Ha a házasságkötés szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek
kell gondoskodni. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.
3. §
(1) A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 19.00 óráig, szombaton 8.00 óra és 19.00 óra
között engedélyezhető.

(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszíneken, munkanapokon és szombaton 9.00 és 18.00 óra között
engedélyezhető a házasságkötés.
4. §
(1) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a házasulandók nevét, a
tervezett házasságkötés időpontját, helyét, a törvényben, illetve jelen rendeletben foglaltak biztosítására
vonatkozó adatokat, információkat, nyilatkozatokat.
(2) Az esőhelyszín biztosítása történhet oly módon, hogy megfelelő méretű és minőségű sátor, lábon álló
fedett szín alatt történik a házasságkötés.

2. A hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatások díja, az anyakönyvvezetőt megillető díjazás
5. §
(1) A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés, mint külön szolgáltatás
esetén az önkormányzatot megillető díjat az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott díjat legkésőbb a házasságkötést megelőző 7 nappal kell az
önkormányzat számlájára megfizetni.
(3) A (2) bekezdés szerint megfizetett díjat a befizető részére kérelmére vissza kell utalni, ha
a) a házasságkötést, annak megtartása előtt legalább 5 nappal lemondták, vagy
b) a házasságkötés a feleknek fel nem róható okból marad el.
(4) Nem kell megfizetni az 1. mellékletben meghatározott díjat, ha
a) valamelyik házasuló állapota közeli halállal fenyeget, és ezt orvos igazolja, vagy
b) valamelyik házasuló fél lakásán kerül sor a házasságkötésre, mert orvos által igazolt súlyos
mozgáskorlátozottsága miatt különös erőfeszítés lenne számára a házasságkötésre alkalmas hivatalos
helyiségben való megjelenés.
6. §
(1) A házasságkötés során hivatalból közreműködő anyakönyvvezetőt
ellentételezéseként eseményenként/eseménynaponként 5.000.- Ft díjazás illeti meg.

a

többletszolgáltatás

(2) A díjazást félévente összesítve kell a közreműködő anyakönyvvezető számára kifizetni.

3. Záró rendelkezések
7.
(1) E rendelet a kihirdetésével lép hatályba.

§

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen kívül és hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól szóló 10/2011. (VI.15.) számú
önkormányzati rendelet.
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Farkas Edit
polgármester

dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. február 23.

dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A többletszolgáltatások díja

Többletszolgáltatás megnevezése

Díj

Hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségben tartott
anyakönyvi esemény

10.000.- Ft

Hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségen kívül tartott
anyakönyvi esemény

20.000,- Ft

