
Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (V. 2.)rendelete

a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak
mértékéről

Érsekvadkert  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  anyakönyvekről,  a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §
(4) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 15/A.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A  rendelet  hatálya  Érsekvadkert  Község  Önkormányzata  (továbbiakban:  Önkormányzat)
közigazgatási területén történő házasságkötések létesítésére terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali  helyiség:  az Önkormányzat  által  térítésmentesen  biztosított,  az  anyakönyvi

esemény lebonyolítására kijelölt helyiség (Érsekvadkert, Rákóczi út 91. szám alatt lévő
Községháza Tárgyalóterme).

2. hivatali  munkaidő:  az  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatában meghatározott munkarendje.

3. §

(1) Hivatali  helyiségen  kívüli  házasságkötést,  hivatali  munkaidőben  ügyfélfogadási  időn
kívül, hétközben a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn kívül,
valamint pénteken és szombaton lehet lebonyolítani. 

(2) Az Önkormányzat Érsekvadkert Község területén három esküvői helyszínt jelöl ki:

1. Közösségi Ház

2. Ifjúsági Ház

3. Kolping Erdei Ház

(2) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötéseket munkaszüneti napok kivételével az alábbiak
szerint lehet lebonyolítani:

a)kedden és szerdán 16.00 - 18.00 óra,
b) csütörtökön 17.00 - 18.00 óra,
c)pénteken 12.30 - 18.00 óra
d) szombaton 10.00 és 18.00 óra között.



Az engedélyezés szabályai

4. §

(1) Nem  engedélyezhető  hivatali  helyiségen  kívül  történő  házasságkötés  lebonyolítása
különleges  körülmények  között  (pl.:  a  résztvevők  testi  épségét  veszélyeztető  egyéb
körülmények között).

(2) A  hivatali  helyiségen  kívüli  házasságkötés  engedélyezése  a  2.  sz.  melléklet szerinti
kérelemre  indul.  Az engedélyezés  során  figyelemmel  kell  lenni  a  hivatali  helyiségben
előjegyzett és felvett házasságkötésekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés nem veszélyeztetheti.

Díjfizetési kötelezettség

5. §

(1) Érsekvadkert Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalán kívül, valamint 
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az 1. sz. mellékletben meghatározott térítési 
díjakat kell megfizetni. A térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.

(2) Az anyakönyvvezetőt hivatali időn kívül történő anyakönyvvezetői szolgáltatásért díjazás 
illeti meg, amely beépül az 1. mellékletben meghatározott házasságkötési szolgáltatási díjba.

(3)  Az  önkormányzat  a  hivatali  munkaidőben  térítésmentesen  biztosítja  a  házasságkötés
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget maximum 4 főig.

(4) A házasulni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében
az érintettek valamelyikének lakásán lebonyolított házasságkötés térítésmentes.

6. §

(1) A  díjfizetési  kötelezettség  az  önkormányzat  költségvetési  számlájára  történő  átutalási
megbízással,  vagy  a  Polgármesteri  Hivatal  házipénztárába  az  esemény  lebonyolítását
megelőző  10.  munkanapig  kell  teljesíteni.  Amennyiben  valamelyik  fél  külföldi
állampolgár, az iratoknak a felettes szervtől történő visszaérkezését követően, a szertartás
időpontjának egyeztetésekor kell megfizetnie az 5. §-ban foglalt díjakat.

(2) A  díjnak  átutalási  megbízással  való  teljesítését  az  erről  szóló  bizonylat  másolati
példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. 

(3) Kétség esetén a díjfizetést igazoló bizonylat eredeti példányának bemutatására kötelezhető
az ügyfél.

(4) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a családi esemény lebonyolítása
az önkormányzat hibájából meghiúsul.

(5) Az 1. sz. mellékletben foglalt szolgáltatások igénybevételéről a házasulni kívánók a 3. sz.
melléklet szerinti  szolgáltatási  megállapodást  kötnek  a  Polgármesteri  Hivatallal,  mint
Szolgáltatóval. 



Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

7. §

(1) E rendelet 2013. június 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
házasságkötések létesítése iránti eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)  A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.

(3) A kihirdetés módját az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 50.§.(2)
bekezdése határozza meg.

Érsekvadkert, 2013. április 30.

              polgármester                                                                            jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 

Érsekvadkert, 2013. május 2.

                                                                                                    jegyző



                                                                                                         1. számú Melléklet

A házasságkötések szolgáltatási díjai

Szolgáltatások                                                                                   Díj:

Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés                                     
szolgáltatási díja egységesen                                                           30.000 Ft
(Az összegből az anyakönyvvezetőt bruttó 5.000 Ft díjazás illeti meg.)

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
hivatali helyiségben történő lebonyolításának szolgáltatási díja    15.000 Ft
(Az összegből az anyakönyvvezetőt bruttó 5.000 Ft díjazás illeti meg)

 Zeneszolgáltatás:
(lejátszó használata, esetleges pótlása, CD-k és Pendrive vásárlása)      1.500 Ft
Ünnepi szertartás szervezésének költsége                                               1.500 Ft
Díszoklevél                                                                                              1.500 Ft
Teremdíszítés (igénylő által hozott virágból)                                          1.000 Ft

Az alapszolgáltatástól eltérő igények esetén a felmerülő többletköltséget a megrendelő köteles
megtéríteni.

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.



2. sz. melléklet 

Érsekvadkert Község Jegyzője
részére

Érsekvadkert

                                    Tisztelt Jegyző Asszony!

Alulírott  ……………………………………………………………………  (szül.  hely,  idő:

……………………………..)…………………………………………………………………sz

alatti lakos és …………………………..……………………………………  (szül. hely, idő:

………………………………)………………………………………………………………..sz

alatti  lakos  …………………………………..  –án  házasságot  szeretnénk  kötni.

Házasságkötési szándékunkat az anyakönyvvezetőnél bejelentettük.

A  házasságkötési  szertartást  a  házasságkötő  termen  kívül,  a

……………………………………………………………………… szeretnénk megtartani.

Kérjük szíveskedjék engedélyezni, hogy az anyakönyvvezető a fent megjelölt helyen tarthassa
meg a házasságkötési  szertartást.  Számunkra kedvező döntés esetén fellebbezési  jogunkról
lemondunk.

Érsekvadkert, 20………………………..

…………………………… ……………………….
             vőlegény        menyasszony



 3. sz. melléklet
Érsekvadkert Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91.
Tel./fax: 35-340-001
e-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu

Szolgáltatási megállapodás

Amely létrejött egyrészt Érsekvadkert Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala mint 
szolgáltató, másrészt

Név:  __________________________                        Név: ___________________________

Lakcím: ________________________                 Lakcím: ____________________________

Tel.: ___________________________    

Tel.:____________________________

szám alatti lakos mint megrendelő között a ______ év ________________ hó ________nap

 ________ órakor tartandó házasságkötésére az alábbi feltételekkel: 

Ajánlat Bruttó/Forint Megrendelés Fizetendő bruttó
összeg

Hivatali helyiségen 
kívül(Ifjúsági Ház, 
Közösségi Ház, Kolping 
Erdei Ház) történő 
házasságkötés 
szolgáltatás

30.000

Hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés 
hivatali helyiségben 
(Házasságkötő terem 
Polgármesteri Hivatal)
történő lebonyolításának 
szolgáltatása

15.000

Zeneszolgáltatás CD-ről  
(lejátszó használata, 
esetleg pótlása, CD-k 
vásárlása

1.500

Ünnepi szertartás 
szervezésének költsége 
 eszközök biztosítása)

1.500

Teremdíszítés (igénylő 
által hozott virágból) 1.000
Díszoklevél /1 db/ 1.500
Összesen:

mailto:ersekvadkert@ersekvadkert.hu


-  A  díjfizetési  kötelezettség  az  önkormányzat  költségvetési  számlájára  történő  átutalási
megbízással,  vagy  a  Polgármesteri  Hivatal  házipénztárába  az  esemény  lebonyolítását
megelőző 10. munkanapig kell teljesíteni. Amennyiben valamelyik fél külföldi állampolgár,
az iratoknak a felettes  szervtől történő visszaérkezését  követően,  a szertartás  időpontjának
egyeztetésekor kell megfizetnie a fenti díjakat.

- A díjnak átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával
kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. 

- A házasságkötési eljárás (két tanú jelenlétében, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő 
terme) díjtalan.
-  Az alapszolgáltatástól eltérő igények esetén a felmerülő többletköltséget a megrendelő 
köteles megtéríteni.
 - A térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák

………………………..
Dátum

Anyakönyvvezető                                              Megrendelő
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