
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2011.(II.10.)rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezés eljárási szabályairól és a fizetendő díjakról 

 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982.évi 17. törvényerejű rendelet ( továbbiakban At.) 42/A.§ (4) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

(1) E rendelet hatálya Tura város közigazgatási területén bonyolított házasságkötési eljárásokra és 
bejegyzett élettársi kapcsolatok  létesítésére terjed ki , amennyiben azokra 
a) hivatali helyiségen kívül és/vagy 
b) hivatali munkaidőn kívül kerül sor 
 

(1) Nem terjed ki e rendelet hatálya arra az estre,  ha  a házasulók valamelyikének közeli 
halállal fenyegető egészségi állapotára tekintettel a házasságkötésre egészségügyi vagy 
szociális intézményben, vagy lakáson kerül sor. 

 
Általános rendelkezések 

 
2.§ 

 
(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
minősül, ha annak helyszíne nem a Városháza házasságkötő terme ( Tura, Bartók Béla tér 1.)  
 
(2) Hivatali időn túli házasságkötésnek vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének minősül, ha 
arra  a Polgármesteri Hivatalban meghatározott munkaidőn kívül,vagyis 
a) hétfőtől csütörtökig 8,00-16,30 órán túl vagy  
b) pénteken 8,00- 13,30 órán túl vagy 
c) szombaton  
kerül sor. 
 
(3) Nem köthető házasság és nem és nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka 
törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon ( vasárnap és ünnepnapokon). 
 

Engedélyezési eljárás  
 

3.§ 
 

(1) A 2.§ (1) bekezdés szerinti hivatali helyiségen kívüli, továbbá a 2.§(2) bekezdés szerinti hivatali 
munkaidőn kívüli házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezése  
iránt kérelmet kell előterjeszteni. 
 
(2) Az eljárásért fizetendő illeték mértéke azonos az általános tételű államigazgatási eljárási illeték 
mértékével. 
 
( 3) A kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni, a kérelem elbírálása a jegyző hatáskörébe 



tartozik. 
4.§ 

 
Hivatali helyiségen kívüli szolgáltatásért fizetendő díjak 

 
(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
engedélyezése esetén e rendelet 1.számú mellékeltében meghatározott  díjat kell az engedélyt 
megadó határozat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül  készpénz átutalási megbízáson ( 
csekken) vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárában megfizetni. 
 
(2) A befizetés tényét az anyakönyvvezető felé hitelt érdemlő módon igazolni kell. 
 
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során a 
annak méltó keretéről való teljes gondoskodás a felek költségére és felelősségére történik. 
 

5.§ 
 

Hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatásért fizetendő díj  
 

(1) A hivatali munkaidőn túli , de Hivatali helyiségben történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének engedélyezése esetén,e rendelet 1.számú Melléklete szerinti díjat kell 
megfizetni. 

6.§ 
 

Egyéb anyakönyvi közreműködés igénybevétele, díja  
 

(1) Az anyakönyvvezető közreműködése igényelhető ,  egyedi kérelemre,  korábban kötött 
házasságkötésük megerősítéséhez, ezüst-, arany-, vagy gyémántlakodalom megünnepléséhez.  
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti családi eseményen történő  anyakönyvvezetői közreműködés díja:  
     15.000 Ft 
(3) Az anyakönyvvezető (1) bekezdés szerinti közreműködése feltételeinek biztosítása a 
szolgáltatást igénylő felek kötelessége. 

7.§ 
 

Az anyakönyvvezetők díjazása 
 
(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli történő házasságkötési eljárásban vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló közreműködéséért díjazás illeti meg . 
 
 (2) A díjazás mértéke: 8000 Ft/esemény, de legfeljebb 20.000 Ft/nap díjazás  
 

8.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15.napon lép hatályba. 
 
 Szendrei Ferenc       Dolányi Róbertné 
    polgármester               jegyző  
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. február 10.   Dolányi Róbertné 
                                                                       jegyző 



1.számú melléklet  
 
 

Az önkormányzat részére a szolgáltatásért fizetendő díjak: 
 
1. Hivatali helyiségen kívül engedélyezett házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése esetén  fizetendő díj: 20.000 Ft 
 
 
 
2. Hivatali munkaidőn kívül engedélyezett házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése esetén fizetendő díj:. 
 
a)  teremhasználat, gépzene, anyakönyvvezető közreműködése, gyűrűcsere, emléklap:  
     10.000 Ft+ÁFA 
 
b) teremhasználat, gépzene, anyakönyvvezető közreműködése, gyűrűcsere, pezsgős poharak tálcán 
szervírozása 20 főig, emléklap: 
     12.000 Ft+ÁFA 
 
c) teremhasználat, gépzene, anyakönyvvezető közreműködése, gyűrűcsere, pezsgős poharak tálcán 
szervírozása 20 főig,emléklap, szülők köszöntése  
    15.000 Ft+ÁFA 
 
 
3. A terem díszítéséhez igényelt asztali virágdísz, a koccintáshoz szükséges pezsgő, valamint a 
szülőköszöntéshez szánt virág beszerzése a felek költsége és felelőssége 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


