
 

 
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 7/2012. (IX.03.) sz. rendelete 

 az egyes anyakönyvi események engedélyezésének  szabályairól és az azokért 

fizetendő díjak mértékéről 
 

Vácduka Község Önkormányzatának képviselő – testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 

fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Vácduka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén történő házasságkötésre (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) 

terjed ki. 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályai 

2. § 

 

(1) Az anyakönyvi esemény létesítésének hivatali helyisége a 2167 Vácduka, Béke tér 1. szám alatt 

van. 

 

(2) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szabadnapon (szombat) lehet. 

 

(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a 

már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő 

hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. 

 

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény az anyakönyvi kellékek megfelelő elhelyezése 

és az anyakönyvi esemény méltóságteljes jellegének érvényesülése érdekében akkor 

engedélyezhető, ha a felek: gondoskodnak 150 cm x 80 cm sima felületű, 80 cm-150 cm közötti 

magasságú asztalról, valamint a szél, csapadék, napsütés hatásaitól mentes fedett helyről. 

 

Az anyakönyvi események díjazása 

3. §. 

 

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül, munkaidőben történő lebonyolításának 

díja 15.000 Ft, munkaidőn kívül 20.000 Ft 

 

(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításnak díja 15.000 Ft. 

 

(3)  Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli 

halállal fenyegető egészségi állapota esetében a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény 



díjmentes. 

 

(4) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény 

lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 

 

 

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

4. §. 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti nettó 8.000.- Ft díjazás illeti meg. 

 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti nettó 10.000 Ft díjazás illeti meg. 

 

(3)  Az anyakönyvi esemény egyéb szolgáltatások – az igénylő döntése szerint igénybe vehető – 

díját a rendelet melléklete tartalmazza. 

 

Hatálybalépés 

5. § 

 

Ez a rendelet 2012. szeptember 3-án lép hatályba. 

 

 

 

 

Vágó Sándor s.k. 

polgármester 

Hegyi Ágnes s.k. 

körjegyző 

 

 

 

 
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

 

A rendelet kihirdetve: Vácduka, 2012. 03. napján 

 

 

                   Hegyi Ágnes  s.k. 

            körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Melléklet  

  

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről szóló 

7/2012. (IX.03.) számú önkormányzati rendelethez. 

 

 

 

  

 

1.) Gyertya beszerzése, biztosítása                                      1.500.-  Ft 

 

2.) Pezsgő                           1.500.-  Ft  

 

3.) Virágcsokor vagy asztali dísz                             5.000.-  Ft 

 

4.) Ünnepi szertartás szervezésének egyéb költsége                  megegyezés szerint 


