
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 

 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzattól szóló 1990. évi 
LXV. tv. 91 § (1) bekezdése, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) – 
(2) bekezdésében és 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján a házasságkötések, és egyéb 
családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvezető juttatásáról az alábbi rendeletet 
alkotja. 

I. A rendelet hatálya 
1.§ 

A rendelet hatálya Tar Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő 
házasságkötési eljárás és egyéb családi események társadalmi ünneplése kapcsán az e 
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki. 
 

II. Házasságkötés lebonyolítása és szolgáltatási díjai 
 

2.§ 
Alapszolgáltatás 

 
(1) A hivatali munkaidőn belül ingyenes az alapszolgáltatás, ha az anyakönyvvezető   
            közreműködése munkaidőben, a hivatalos helyiségben történik és a jogszabályban 
            rögzített hivatalos szöveget és eljárást, valamint az emléklap átadását foglalja 
            magában. 
 
(2)       Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 
 
           Polgármesteri Hivatal 3073 Tar,  Szondy György út 92. – Tanácskozó terem 
 
 (3)     Hivatali munkaidő: Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában 
          meghatározott munkarendje. 
 
(4)     Anyakönyvi eseményt a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti 
          napokon nem lehet tartani. 
 

3.§. 
 

Hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötés 
 
(1)    Az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívüli, valamint munkaidőn kívül történő 
        házasságkötést az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja. 
 
(2)   Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül történő közreműködését a község 
       Jegyzőjétől írásban, a kérelem indokolásával, az általános tételű államigazgatási 
       eljárási illeték egyidejű lerovásával kell kérni. 
 
(3)    A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés csak akkor engedélyezhető, ha az 
        anyakönyvvezető meggyőződött arról, hogy az arra méltó, ünnepélyes helyszínen és 



        körülmények között történik, valamint a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő  
        védelme biztosított. 
 
(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell  
      lenni a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok  
      lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. 
 
 

4.§. 
A házasságkötés szolgáltatási díjai 

 
(1) Az alapszolgáltatás díjmentes. 
 
(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén 30.000,- Ft +ÁFA mértékű 
      díjat kell fizetni.  
      Díjmentes a szolgáltatás, ha a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota  
      miatt válik szükségessé a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés. 
 
(3) A hivatali helyiségen kívül megtartandó események szolgáltatási díja nem tartalmaz      

hangosítást, zeneszolgáltatást, eszköz használatot. A szükséges szolgáltatás és egyéb     
eszközök biztosítása – anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás     
kellékei, szükség szerint székek, az anyakönyvvezető és kisegítő szállítása – az igénylő 
feladata. 

 
(4) A házasságkötés az anyakönyvvezető hivatali helyiségében, munkaidőn kívül történő        
      kötése esetén eljárásért: 15.000.-Ft +ÁFA díjat kell fizetni. 
 
(5) A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 15 nappal az          
      önkormányzat költségvetési számlájára vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell 
      befizetni. 
 
(6) Amennyiben a házasságkötés elmarad, úgy a befizetett díj  nem igényelhető vissza. 
 
(7) A befizetett díj nem tartalmazza a kellékek (pl. gyertya, pezsgő, asztaldísz, szülői virág)  
      költségét. 
 
(8) Az anyakönyvvezető a szolgáltatást igénybevevőkkel a házasságkötést megelőző  
     eljárásban felvett jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg, amennyiben külső helyszínen  
     történik a házasságkötés, úgy a jegyző határozatának jogerőre emelkedését követően,  
     legkésőbb a házasságkötést megelőző 15 nappal szolgáltatási megállapodást köt.  
     A szolgáltatási megállapodás e rendelet 1.sz. függelékét képezi. 
 

5. §. 
A házasságkötés lebonyolításáért járó díjazás 

 
(1) Ha a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezetőt a      
     díjbevételből házasságkötő teremben történő házasságkötés esetében bruttó 5.000  
     Ft/esemény, házasságkötő termen kívül történő házasságkötés esetén bruttó 15.000  
     Ft/esemény illeti meg. 

 



III. Záró rendelkezés 
 

6.§ 
 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult 
      eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) E rendeletben foglalt díjtételeket kell alkalmazni az egyéb családi események 
társadalmi ünneplési eljárásoknál is. 
 
Tar, 2012. május 10. 
 
 
 
 
 
 

Román István       Dr.Varga István  
polgármester               jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012. május 22. 
 
 
Tar, 2012. május 22.  
 
      Dr.Varga István 
              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.sz. függelék a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló 
10/2012. (V.22.) önkormányzati rendelethez 
 

SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
1. Amely létrejött egyrészt Tar Teleülés anyakönyvvezetője, mint szolgáltató, másrészt 
 

Név Lakcím 
 
 

 

 
 

 

 
szám alatti lakos mint megrendelő között 
 
201……év …………………………….hó …..nap…………órakor tartandó 
 
a./ házasságkötésére, 
b./ egyéb családi események ünneplésére. 1 
 
2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 10/2012. (V.22.)) önkormányzati rendelet 
………………..§-a értelmében a szolgáltatás díja…………………………Ft Áfá-val. 
 
3. A szertartást a hivatali helyiségen kívül, ………………………….sz. határozat 
alapján az alábbi helyszínen kérem biztosítani: 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
4. Felek vitás kérdésekben, amennyiben azok tárgyalásos, békés úton nem 
rendezhetőek, kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel a Pásztói Városi Bíróságot 
ruházzák fel. 
 
5. Jelen szolgáltatási szerződés 1 (egy oldalból áll és 3 (három) eredeti példányban  
     készült. 
 
 
Tar, 201……..év……………………………hó …………..nap 
 
 
 
………………………………………..  ……………………………… 
megrendelő       anyakönyvvezető 
 
 
……………………………………….. 
megrendelő 
 

 


