
   
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2011. (X.14.)  

önkormányzati rendelete 
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 
42/A.§(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendeletet 15/A.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt: pénteken 13.30 és 19.00 óra, szombaton 
9.00 és 19.00 óra között lehet tartani. 
 
(2) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események 
megtartására vonatkozó kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
bejelenteni legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10 napig.  
 
(3) A kérelemről a jegyző dönt. 
 

2.§ 

(1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményért a rendelet 
2. melléklete szerint díjat kell fizetni. 
 
(2) A rendelet 2. mellékletben meghatározott díjat a polgármesteri hivatal házipénztárába kell 
megfizetni a jegyző döntését követő 3 napon belül. 
 
(3) Amennyiben az anyakönyvi esemény elmarad és azt az esemény időpontja előtt legalább 1 
nappal korábban bejelentik, úgy a befizetett szolgáltatás díját a polgármesteri hivatal 
visszafizeti. 
 
(4) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az 
egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény 
díjmentes. 
 

3.§ 

(1) Az anyakönyvvezető részére választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott szabadidő vagy a rendelet 3. mellékletében meghatározott összegű 
díjazás illeti meg. 
 
(2) A házasságkötésben közreműködő egyéb személyt a rendelet 3. mellékletében 
meghatározott összegű díjazás illeti meg. 
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4.§ 

E rendelet 2011. október 17. napján lép hatályba. 

 
 
Lukácsi Attila                                                                                            Kovács Miklósné  
 polgármester                                         jegyző 
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10/2011.(X.14.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete 
Kérelem 

Alulírott ………………………………………………..(név) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..(személyes adatok, lakcím), valamint 

………………………………………………..(név) 

………………………………………….………………………………………………………

………………….………………………(személyes adatok, lakcím) 

 

kérjük, hogy a 201…év ……………………………hó …………….napján …………. órakor 

tartandó házasságkötésünket 

- hivatali munkaidőn kívül 

- hivatali helyiségen kívül 

az alábbi helyszínen : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

történő lebonyolítását engedélyezni szíveskedjen.  

Tudomásul vesszük, hogy a kérelem Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól valamint az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2011.(X.14.) számú önkormányzati rendelet 
…….§-a alapján díjköteles.  
 

A díj megfizetését a Polgármesteri Hivatal (4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23.sz.) 
házipénztárába kell megfizetni a jegyző döntését követő 3 napon belül. 

Tornyospálca, 201…. év …………….hó …….nap 

 

……………………………………  …………………………………………… 

              kérelmező       kérelmező 
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10/2011.(X.14.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete 
 

Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményért fizetendő 
díjak  

 A B 

 Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás 
díja (Ft-ban) 

1. Hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény 
lebonyolítása  

10.000 

2. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása 15.000 

3. A hivatali helyiségen kívüli és hivatali időn túli anyakönyvi 
esemény lebonyolítása 

 

20.000 

 

A táblázatban megállapított összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a hatályban lévő 
mindenkori ÁFÁ-t kell számolni. 
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10/2011.(X.14.) önkormányzati rendelet 

3. melléklete 
 

Az anyakönyvvezető és közreműködő egyéb személyek részére megállapítandó díj 

 

 A B 

 Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás 
díja (Ft-ban) 

1. Anyakönyvvezető díja 7.000 

2. Egyéb közreműködő díja 3.000,-Ft/fő 

 

A táblázatban megállapított összegek nettó összegek. 
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