
Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 7/2011. ( IV. 18. ) önkormányzati rendelete 

 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséről és ezen eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról 

 
 
Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében 
biztosított feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-
ában, valamint  az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 
évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Tvr.) 42/A. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során a 
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A rendelet hatálya 

 
E rendelet hatálya Pacsa Város Önkormányzatának közigazgatási területén történő hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe 
vevőkre, valamint Pacsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati 
jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki. 
 

2. § 
Értelmező rendelkezések 

 
E rendelet alkalmazásában: 
a) alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a házasságkötés, illetve a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során jogszabályban rögzített eljárása és szövege, 

b) hivatali helyiség: Pacsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által biztosított 
anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas, 8761 Pacsa, Szent István tér 16. szám alatti 
házasságkötő terem, 

c) hivatali munkaidő: Pacsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának a mindenkor 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje, 

d) szertartás: házasságkötés valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. 

 

3. § 

(1) Az anyakönyvvezető által nyújtott alapszolgáltatás díjmentes. 
(2) Az alapszolgáltatás nyújtásáért az anyakönyvvezetőnek szabadidő átalány, illetve külön 
díjazás nem jár. 

 

 

 



4. § 

Hivatali munkaidőn kívül történő szertartás engedélyezésének szabályai 

 
(1) Az anyakönyvvezető a házasulók valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni 
szándékozók kívánságának figyelembe vételével tűzi ki a szertartás időpontját. 

(2) A szertartásban való közreműködés – a munkaszüneti napok kivételével - hétfőtől 
szombatig 8 órától 20 óráig engedélyezhető. 
 

5. § 
A hivatali helyiségen kívüli szertartás engedélyezésének szabályai 

 
(1) Hivatali helyiségen kívüli szertartás akkor engedélyezhető, ha a Tvr. 15/A. §- (4) és (5) 
bekezdésében meghatározott feltételek biztosíthatók, és a hivatali helyiségen kívüli 
szertartás nem veszélyezteti a már előjegyzésbe vett, a hivatali helyiségben megtartandó 
szertartás lebonyolítását. 

(2) A jogszabályban meghatározott feltételek meglétéről az anyakönyvvezető az 
engedélyezés előtt köteles a helyszínen meggyőződni.  
 

6. § 
A fizetendő díjak mértéke 

 
(1) A  4. §-ban és az 5. §-ban foglalt szertartások esetében biztosított többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az alábbi díjakat kell fizetni: 

a) hivatali munkaidőben a hivatali helyiségen kívül: 20.000 Ft + Áfa  
b) hivatali munkaidőn kívül  a hivatali helyiségen kívül: 30.000 Ft + Áfa 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díjat előre, legalább a szertartás kitűzött 
időpontját megelőző 15 nappal korábban egy összegben kell Pacsa Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának költségvetési elszámolási számlájára befizetni, amelyet a befizető 
szelvénnyel vagy annak másolatával kell igazolni az anyakönyvvezető előtt. 

(3) A szertartás elmaradásáról a kitűzött időpontot megelőzően legalább 15 nappal az 
érintettek kötelesek Pacsa Város Jegyzőjét írásban értesíteni. Ebben az esetben a befizetett díj 
a befizető részére visszafizetésre kerül az értesítés hivatalba történő megérkezését követő 30 
napon belül. 

 

7. § 

(1) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli szertartásra rendkívüli körülmény miatt kerül 
sor, a többletszolgáltatás ellentételezéséért a szolgáltatási díj megfizetése alól a házasulók 
vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók mentesülnek.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha 
valamelyik házasuló vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó fél  számára 
egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága, vagy egyéb ok miatt különös erőfeszítés lenne az 
anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. E körülmény fennállását 
kérelmükben a házasulók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók 
megjelölni és igazolni kötelesek. 

 

 



8. § 
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás  

(1) A szertartással kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatok többletszolgáltatás keretében 
történő ellátásáért az anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 40. §-a szerinti szabadidő, vagy 

- a) hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn kívüli szertartás esetében szertartásonként 
bruttó  5.000 forint,  
- b) hivatali munkaidőben a hivatali helyiségen kívüli szertartás esetében szertartásonként 
bruttó 7.000 forint,  
-c) hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségen kívüli szertartás esetében szertartásonként 
bruttó 10.000 forint  

díjazás illeti meg. 

(2) Az anyakönyvvezető három évente munkaruha juttatásra jogosult, melynek bruttó 
összege a köztisztviselői illetményalap 100%-a, melyet első alkalommal  a rendelet 
hatálybalépését követő 30 napon belül, majd ezt követően az esedékesség évének március 31. 
napjáig kell a részére kifizetni. A munkaruha juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati 
költségtérítésre vonatkozó szabályok alapul vételével történik azzal, hogy az összeg 
felhasználásáról annak átvételét követő 30 napon belül Pacsa Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala nevére kiállított számlával köteles elszámolni. Az anyakönyvvezető a 
munkaruha juttatást az alábbi ruházat megvásárlására fordíthatja: kosztüm, szoknya, blúz, 
cipő.  

 

9. § 
Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő hónap első napján lép 
hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indított eljárásoknál kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet 8. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.  

 

 


