
Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                6/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali időn kívüli  
engedélyezéséről, valamint  a fizetendő díjak mértékéről 

 
 

Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18-19. §-ban  meghatározott  feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § E rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzata illetékességi területén 
házasságot kötő természetes személyekre, továbbá a Berhidai Közös 
Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló anyakönyvvezetőkre terjed ki. 

2. § A rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Vilonya Község Önkormányzata által 8194. Vilonya, 
Kossuth u.18. szám alatt biztosított házasságkötő terem, 

b) hivatali munkaidő: a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés lebonyolításának igénylése az e rendelet 1. mellékletében 
meghatározott formanyomtatványon történik.  

(2) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
megkötésének engedélyezéséről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának 
figyelembe vételével dönt.  

(3) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolítása akkor 
engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény megtartása nem akadályozza a 
korábban előjegyzésbe vett anyakönyvi események megtartását.  

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés a Vilonya Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő ingatlanon vagy – a tulajdonos, közös tulajdon esetén 
valamennyi tulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján – 
magántulajdonban lévő ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az 
anyakönyvi eseményhez ünnepélyes és méltó körülmények biztosítására. 

(2) Az engedély kiadása előtt az anyakönyvvezető köteles meggyőződni a 
megjelölt helyszín alkalmasságáról, valamint arról, hogy az anyakönyvi 
alapiratok és a személyes adatok védelme a helyszínen biztosítható. A 
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események lebonyolításakor az 
anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az 
anyakönyvvezető felel. 

(3) Hivatali helyiségen kívüli szabadtéri helyszínen anyakönyvi esemény akkor 
engedélyezhető, ha az anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő 



körülmények bekövetkezése esetén helyben rendelkezésre áll olyan fedett, 
az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas zárt helyszín, ahol a 
szertartás méltóképpen lebonyolítható. 

 
5. § (1) Házasságkötés hivatali munkaidőn túl, illetve hivatali helyiségen kívüli 

helyszínen történő lebonyolításáért a 2. mellékletben meghatározott díjat kell 
fizetni.  

          (2) Díjmentes 

a) az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben 
b) a házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi 

állapota fennállása esetén az eseménynek a hivatali helyiségen kívüli, 
illetve hivatali munkaidőn túl  történő megtartása. 

 

6. § (1) Az anyakönyvi esemény díját a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal 
11748076-15734147 számú számlájára csekken, vagy házipénztári 
befizetéssel vagy átutalással kötelesek befizetni akként, hogy az legkésőbb a 
szertartást megelőző ötödik munkanapon a számlára megérkezzen. 

(2) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a 
kérelmezők írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból 
meghiúsul, akkor a szolgáltatási díjat az önkormányzat nyolc munkanapon 
belül köteles visszafizetni. 

7. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 11.000,- Ft azaz tizenegyezer 
forint illeti meg.   

 
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 18.000 Ft azaz tizennyolcezer 
illeti meg.   

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

hatályba lépést követően bejelentett anyakönyvi események során kell 
alkalmazni. 

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

házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló 10/2013.(VI.27.) önkormányzati 
rendelete. 

 
 
 
 
Fésüs Sándor                                        Peresztegi Lászlóné  
polgármester                                   aljegyző 
 
 
 



1. melléklet a 6/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez 
 
 

MEGRENDELŐ 
a hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre.  

 
Vőlegény: 
Neve: 
………………………………………………………………………………… 
Születési ideje, helye: 
…………………………………………………………………………………. 
Lakóhelye: 
…………………………………………………………………..…………… 
 
Telefonszáma:…………………………………………………………………………... 
 
Menyasszony: 
Neve: 
………………………………………………………………………………… 
Születési ideje, helye: 
…………………………………………………………………………………. 
Lakóhelye: 
…………………………………………………………………..…………… 
 
Telefonszáma:…………………………………………………………………………... 
 
A házasságkötés tervezett időpontja:  
 
...........év ……………………………..hó ………nap ………óra ………….perc 
A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszíne: 
 
……………………………………………………………………………………  
 
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Házasságkötésért fizetendő díj: …………………… Ft, 
azaz………………………………………………………………………………………forint. 
melyet a házasságkötést megelőző 5. nap 12 óráig kell befizetni Berhidai Közös 
Önkormányzati Hivatal számlájára. 
 
Vilonya, …………………………………. 
 
…………………………………………………              …………………………………….. 
                              aláírás                                                                       aláírás 



2.melléklet a 6/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A házasságkötésekhez kapcsolódó szolgáltatási díjak 
 

 
 
 

Házasságkötés díja 
 
1. A hivatali helyiségben munkaidőn kívüli  

esemény esetén     14.000,- Ft/alkalom 
 
 
 

2. A hivatali helyiségen kívüli esemény esetén 23.000,- Ft/alkalom 
     (munkaidőben, munkaidőn kívül)  

 
 

 


