
Tét Város Önkormányzata Képvisel  ő   - testületének  
4/2011.(II. 24.) Önkormányzati

r e n d e l e t e
az anyakönyvi események szabályairól és a

fizetend  ő   díjak mértékér  ő  l  

Tét  Város  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 anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdésében 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:

1.  §  A  rendelet  hatálya  Tét  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat) 
közigazgatási  területén  történő  házasságkötésre  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolatra  (a 
továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási 
időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn 
túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 15 és 19 óra, szombaton 9 és 
19 óra között lehet lebonyolítani.

(3)  A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell 
lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását 
a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

3. § (1)  Az Önkormányzat hivatali  munkaidőben térítésmentesen  biztosítja  az anyakönyvi 
esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2)  A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának igazgatási szolgáltatási 
díja hivatali munkaidőn túl 10.000 Ft + ÁFA.

(3) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi 
esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 15.000 Ft + ÁFA.

(4)  Rendkívüli  körülmény  esetén,  különös  tekintettel  a  házasulók,  valamint  a  bejegyzett  
élettársi  kapcsolatot  létesíteni  kívánók valamelyikének  közeli  halállal  fenyegető  egészségi 
állapotára,  az  egészségügyi  és  szociális  intézményben,  továbbá  a  lakáson  lebonyolított 
anyakönyvi esemény díjmentes.

4. § (1) A rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetben az anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt  eseményenkénti  bruttó 5.000 Ft díjazás 
illeti meg.



(2)  A rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben a hivatali munkaidőn túl 
történő  anyakönyvi  esemény  lebonyolításában  közreműködő  anyakönyvvezetőt 
eseményenként bruttó 8.000 Ft díjazás illeti meg.

5. § Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.

   Dr. Kukorelli László Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

p o l g á r m e s t e r j e g y z ő

Kihirdetési záradék:

A rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 23-i ülésén fogadta 
el.

Kihirdetve: 2011. február 24.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

j e g y z ő



1.számú függelék

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjakat Tét Város Polgármesteri Hivatal házipénztárába (9100. 
Tét, Fő u. 88.) kell befizetni.

(2)  A  befizetést  igazoló  számlát  be  kell  mutatni,  melyet  az  eljáró  anyakönyvvezető 
fénymásolatban az alapirathoz csatol.

(3) Az anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményeken való közreműködésről  nyilvántartást 
vezet. A nyilvántartás tartalmazza az esemény helyét, időpontját és egy megjegyzés rovatot, 
melyben fel kell tüntetni az anyakönyvi esemény megtörténtét, vagy elmaradásának tényét.

(4) Az anyakönyvvezető díjazása a nyilvántartás szerinti igazolt teljesítés alapján – a tárgyhót 
követő hó 5-éig – történik. 


