
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(IX.3.) önkormányzati 

 rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, névadó és 

 házassági évforduló engedélyezésének szabályairól és  

díjairól egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 13/2021.(IX.1.) rendelettel 

 Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

 törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 1. §A rendelet hatálya Kerepes Város közigazgatási területén megtartott házasságkötés, névadó 

és házassági évforduló megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat 

igénybe vevőkre, valamint a közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki. Az anyakönyvvezető 

a névadón és házassági évfordulón szertartásvezetőként vesz részt. 

2. § [1]A rendelet alkalmazásában: 

• a) hivatali munkaidő: A Kerepesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott munkarend; 

• b) hivatali helyiség: 

 o ba) Kerepes, Templom utca 3. szám alatti Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár, 

 o bb) Kerepes, Vörösmarty utca 2. szám alatti Kerepesi Polgármesteri Hivatal, 

 o bc) Kerepes-Szilasliget, József Attila park 3. szám alatti Szilasligeti Közösségi Ház. 

• c) A házasságkötés, valamint a névadó és házassági évforduló lebonyolítása során díjmentesen 

 biztosított alapszolgáltatások: 

o ca) megfelelően berendezett helyiség, 

o cb) ünnepi beszéd, 

o cc) emléklap, 

o cd) gépi zeneszolgáltatás. 

 3. §A házasságkötés lebonyolításának időpontjára az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

 törvény (a továbbiakban: At.) 27. §-ában foglaltak az irányadók. 

 4. §(1) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző 

határozattal engedélyezi. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésen való közreműködés engedélyezését 

megelőzően az anyakönyvvezető köteles meggyőződni és a jegyző részére tájékoztatást adni a 

helyszín házasságkötésre való alkalmasságáról. 

(3) A hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának 

 engedélyezésére és az anyakönyvvezető közreműködésére az At. 18. § (2)-(4) bekezdésében és 

 a 19. § (1a) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

 5. §(1) A házasságkötés, névadó és házassági évforduló hivatali helyiségen és hivatali 

 munkaidőn kívüli lebonyolításáért a többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatást 

 igénybevevő részéről fizetendő díjak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 (2) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő felek valamelyikének egészségi állapota 

 háziorvos vagy szakorvos által igazoltan közeli halállal fenyeget, mentesülnek a (1) 

bekezdésben meghatározott díjak megfizetésének kötelezettsége alól. 

 6. §A többletszolgáltatásért fizetendő, 5. § (1) bekezdése szerint megállapított díj 

• a) megfizetésének módját és 

• b) meg nem fizetésének jogkövetkezményeit a 4. § (1) bekezdés szerinti jegyzői határozat 

tartalmazza 

7. § [2]A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésen, névadón és házassági évfordulón 

közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

 törvényben meghatározott szabadidő helyett - eseményenként az alábbi mértékű díjazás illeti 

 meg: 

• a) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő közreműködés esetén a mindenkori 

illetményalap 35 %-a, 
 

 

  



• b) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő közreműködés esetén a mindenkori 

illetményalap 35 %-a. 

8. §(1) Ez a rendelet 2018. szeptember 15. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

 Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen és hivatali 

 munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

 5/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

 

 
 

 

  

      Franka Pál Tibor sk.                                      dr. Ferencz Dóra sk. 

          polgármester                        jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember 3.                                                                                                            

 

 

dr. Ferencz Dóra sk. 

Jegyző 

 

 

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2021.szeptember 10-én 

 

 

dr. Czékus Réka sk. 

       jegyző 
 



 

1. melléklet 

a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, névadó, házassági 

 évforduló engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

11/2018.(IX.3.) önkormányzati rendelethez 

A szolgáltatás igénybevevői által a Kerepesi Polgármesteri Hivatal részére 

fizetendő díjak mértéke 

1. Hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli 

 házasságkötés, névadó, házassági évforduló esetén 

 a szolgáltatást igénybevevő által fizetendő díj mértéke: 30.000,-Ft + ÁFA/esemény 

 2. Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli 

 házasságkötés, névadó és házassági évforduló esetén 

a szolgáltatást igénybevevő által fizetendő díj mértéke: 

• a) 50 fő felett: 20.000,-Ft + ÁFA/esemény 

• b) 50 fő alatt: 15.000,-Ft + ÁFA/esemény 


