
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről 

 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés 
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség a 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. szám alatti 
épületben lévő díszterem. 

b) Hivatali munkaidő: hétfői napon 7.30-17.30 óráig, kedd-csütörtökig 7.30-16.00 óráig, 
pénteken 7.30-12.00 óráig tartó időtartam, kivéve, ha jogszabály a naptár szerinti munkarendtől 
eltérő munkarendet állapít meg. 

2.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésére irányuló kérelmet – az anyakönyvvezetőhöz történő házasságkötési szándék 
bejelentésével egyidejűleg – a jegyzőhöz kell benyújtani, aki arról az anyakönyvi eljárásról szóló 
törvényben foglalt szabályok szerint dönt. 
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés hivatali munkaidőben kizárólag ügyfélfogadási időn 
kívül bonyolítható le. 
 
3.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
lebonyolításának díja 11.000,- Ft. 
(2) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal 
fenyegető egészségi állapota vagy mozgáskorlátozottsága fennállása esetén, a házasuló lakásán 
lebonyolított házasságkötés díjmentes. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a házasulóknak kell megfizetni a Polgármesteri 
Hivatal számlájára történő átutalással vagy a házi pénztárba történő befizetéssel, a házasságkötés 
tervezett időpontját megelőző 5. napig. 
(4) Amennyiben a tervezett időpontot megelőzően legalább 2 nappal a házasulók bejelentik a 
házasságkötés elmaradását, az általuk a többletszolgáltatás ellentételezéseként befizetett díj 
visszatérítésre kerül a bejelentést követő 8 napon belül.  
 
4. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető részére – amennyiben a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett a díjazást választja - fizetendő 
díj mértéke 
a) 2017. június 30. napjáig bejelentett házasságkötési szándék esetén bruttó 8.000,- Ft, 
b) 2017. július 1. napjától bejelentett házasságkötési szándék esetén bruttó 10.000,- Ft. 
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5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet. 
(3) Hatályát veszti Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán dr. Nagy Éva 
polgármester jegyző 

 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 29. 
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 jegyző 

 


