
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
16/2014.(VI.20.)  önkormányzati rendelete 

Az anyakönyvi rendezvényekről szóló 5/2011.(II.03.) rendelet módosításáról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 
96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:   
 
1. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbi szövegrészre módosul: 
 
      „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 

 
2. § A rendelet 2. §-a az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki: 
 
     „(4) ) A házasság hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző 

engedélyezi. A kérelemről a jegyző - az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően 
- dönt. A kérelmet a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni. 
 A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezi, ha a felek 
nyilatkoznak arról, hogy 

                   a) a tanúk, – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják, továbbá 
             b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való 

utazásáról 
                  c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő                       

körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget                       
jelölnek meg. 

        (5) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen 
              szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot  
              tesz.” 
 
3. § A rendelet 3. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
4. § A rendelet 1. sz. mellékletében az „I. A családi eseményeken igénybe vehető 

szolgáltatások” rendelkezés  hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

„I. A családi eseményeken igénybe vehető szolgáltatások 
 

1. Fegyvernek Város Képviselőtestület Önkormányzata munkanapokon az 
anyakönyvvezető hivatali munkaidejében térítésmentesen biztosítja a rendezvény 
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget és az alapszolgáltatást (jogszabályban 
rögzített hivatalos szöveg és eljárás). 
2. Munkanapokon az anyakönyvvezető hivatali munkaidejében az alapszolgáltatáson 
felüli szolgáltatásokért 2.000.- Ft összeget kell megfizetni, mely a tárgyi és személyi 
feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre vonatkozó igény alapján: 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 



- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 
3. A hivatali munkaidőn kívüli rendezvényekért alkalmanként 10.000.- Ft díjat kell fizetni, 
mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre vonatkozó 
igény alapján: 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 
4. A hivatali helyiségen kívül önkormányzati intézményben történő rendezvényekért a   
mindenkori terembérleti díjon felül 15.000.-Ft díjat kell fizetni, mely a tárgyi és személyi 
feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre vonatkozó igény alapján: 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 
5. A hivatali helyiségen kívül közterületen történő rendezvényekért alkalmanként 
30.000.Ft díjat kell fizetni, mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak 
szerint, erre vonatkozó igény alapján: 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
A 2-5. ponton felül felmerült igények költségei teljes mértékben a szolgáltatást igénybevevőt 
terhelik.” 
 
5. §   A rendelet 2. sz. melléklete első bekezdésében „(I. – II.)” szövegrész hatályát veszti és 

helyében az alábbi szövegrész lép: „(I. II. III. IV.)” 
 
6 §  A rendelet 2. sz. melléklete az alábbi III. és IV.  rendelkezéssel egészül ki: 
 

III. 
 

A hivatali helyiségen kívül önkormányzati intézményben történő rendezvényekért a   
mindenkori terembérleti díjon felül 15.000.-Ft díjat kell fizetni, mely a tárgyi és személyi 
feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint (az igényt aláhúzással kell jelezni!): 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 



- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
IV. 

 
A hivatali helyiségen kívül közterületen történő rendezvényekért alkalmanként 30.000.Ft 
díjat kell fizetni, mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint (az 
igényt aláhúzással kell jelezni!): 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
7. § A rendelet a rendelet-tervezet mellékletét képező 3. sz. melléklettel egészül ki: 
 
8. § E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.  
 
 
                 /:Tatár László:/                                                                      /:Buzás Istvánné dr.:/ 
                    polgármester                                                                                  jegyző 
 
 
Kihírd.: 2014.VI.20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. sz. melléklet 
 

KÉRELEM 
 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 
 
 
Név: ______________________________     Név: __________________________________ 
 
Lakcím: ___________________________     Lakcím: _______________________________ 
 
szám alatti lakosok kérjük házasságkötés megtartásának hivatali helyiségen kívüli 

engedélyezését.  

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 
közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha  
                 a) a tanúk, – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítjuk, 

            b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való     
utazásáról 

                 c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő  
                      körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiségnek  
 
                      _______________________________jelöljük meg. 
 
 
 
___________________________________               _________________________________ 
               vőlegény                                                                  menyasszony 
 
Az engedély megadását javaslom/nem javaslom. 
 
_______________________________ 
közreműködő anyakönyvvezető” 
 
 


