
 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 

 

a házasságkötés hivatali helyiségen és hivatali időn kívüli engedélyezéséről, valamint a 

fizetendő díjakról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 a következőket rendeli 

el: 

 

1. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Kaskantyú Község Önkormányzata által biztosított, házasságkötés 

lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség a 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 29. szám alatti 

önkormányzati hivatal tanácsterme,  

b) hivatali munkaidő: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarend.  

 

2. § 

 

(1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli valamint hivatali munkaidőn kívüli 

engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az eljáró anyakönyvvezetőnél kell 

benyújtani. 

 

(2) A kérelem tartalmazza a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 

jogszabályban foglalt feltételeket biztosítják és kötelezettségeket vállalják, valamint az e 

rendeletben meghatározott díjat befizetik. 

 

3. § 

 

(1) Hivatali helyiségen kívüli valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az 

önkormányzat részére a többletszolgáltatásért fizetendő díjat – és annak részeként – az 

anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést megelőző 15. napig kell a Tabdi 

Közös Önkormányzati Hivatala Kaskantyúi Kirendeltsége által kiállított számla alapján 

befizetni. 

 

(3) Díjmentes a szolgáltatás, ha hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn kívüli 

anyakönyvvezetői közreműködésre a kérelmezők valamelyikének közeli halállal fenyegető 

egészségi állapota miatt van szükség. 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 



(2) Hatályát veszti Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének 

szabályairól és díjairól szóló 2/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 2017. november 24. 

 

 

       Filus Jánosné 

          jegyző 

 

 

 

1. melléklet a 17/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötés esetén fizetendő díjak 

 

 

 

 

 

 A B C 

1. Szolgáltatás megnevezése Kérelmező által 

fizetendő díj 

nettó 

Ft. 

A kérelmező által 

fizetendő díjból 

anyakönyvvezetőt 

megillető díj Ft. 

2. Munkaidőn kívüli házasságkötés 10.000 8.000 

3.  Hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötés 

10.000 10.000 

4. Munkaidőn és hivatali helyiségen 

kívüli házasságkötés 

10.000 10.000 

 

 

 

 

 

 


