Piliscsaba Város Önkormányzatának
11/2017. (VII. 12.) számú rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés szabályairól és díjairól
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában biztosított
felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§ (1) E rendelet hatálya Piliscsaba Város közigazgatási területén történő házasságkötésekre
terjed ki.
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése
2.§ (1) Piliscsaba Városban a hivatalos házasságkötési helyszín a Polgármesteri Hivatal
Díszterme és a 319. számú irodája.
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés,
melynek helyszíne a fentiektől eltér.
3.§ (1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző engedélyezi.
4.§ (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az eseményhez méltó körülményeket a
házasulandóknak kell biztosítani.
(2) A helyszín meg kell, hogy feleljen a munkabiztonsági és közegészségügyi
követelményeknek.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének további feltétele, hogy
- a kérelmezők gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe
szállításáról,
- az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a helyszínre való szállításáról és a
hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról,
- az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezése
5.§ (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre irányuló kérelem ügyében, az eljáró
anyakönyvvezetővel történő egyeztetés után, a jegyző dönt.
(2) A kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell előterjeszteni.

Díjfizetési kötelezettség
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6.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő
díjakat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet melléklete tartalmazza
(2) Mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól a házasulandók, ha a hivatalos helyiségen
kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
Rendkívüli körülménynek tekintendő, ha a házasuló közeli halállal fenyegető állapotban van,
vagy ha egészségi állapota miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben
megjelenni.
(3) Mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól Piliscsaba Város Önkormányzat és
intézményeinek dolgozói és közeli hozzátartozóik [Ptk.685.§ b) pont].
(4) A díj megfizetése a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
jegyzői engedélyezésének előfeltétele.
(5) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezése iránti kérelem eseményt megelőző 5 napon belül történő visszavonása esetén, a
Piliscsabai Polgármesteri Hivatal a befizetett díjat teljes összegben visszafizeti.
(6) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési szertartást a megjelölt
kezdési időponttól számított 15 percen belül az anyakönyvvezető elkezdi.
Amennyiben a házasságkötési szertartás a megjelölt kezdési időponttól számított 15 percen
belül nem kezdhető el, a házasulandók minden megkezdett félóra esetén e rendelet
mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni.
7.§ (1) E rendeletben megjelölt díjakat a házasságkötést megelőzően kell Piliscsabai
Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára befizetni.
Záró rendelkezések
8.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2017. július 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
bejelentett, e rendelet szerinti anyakönyvi események létesítése iránti eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba Nagyközség
Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés szabályairól és díjairól szóló 7/2011. (III.29.) számú önkormányzati rendelete.

Farkas András
polgármester

Nagy Zsolt
jegyző
Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. július 11-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. július
12 -én megtörtént.

Nagy Zsolt
jegyző
2

Melléklet Piliscsaba Város Önkormányzatának
11/2017.(VII. 12.) számú rendeletéhez

Önkormányzat díja:
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén
Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén
Házasságkötés késedelmes kezdése esetén

30 000 Ft
15 000 Ft
5 000 Ft/félóra

Anyakönyvvezető díja –amennyiben nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidőt választja:
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén –munkaidőbenHivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén
Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén
Házasságkötés késedelmes kezdése esetén
Az ár tartalmazza a házassági anyakönyvi
gyertyagyújtáshoz szükséges gyertyákat.
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10 000 Ft/esemény
15 000 Ft/esemény
7 000 Ft/esemény
5 000 Ft/félóra

kivonathoz a díszborítót, illetve a

