
Márkó Község Önkormányzat képviselő testületének 
6/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés szabályairól valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
 

 
 
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 18. §- 19. §-a alapján meghatározott  feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 
1.§ E rendelet hatálya Márkó község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed 
ki.  
 
2.§ A rendelet alkalmazásában: 
a) az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Márkó Község Önkormányzata által az anyakönyvi 
esemény lebonyolítására biztosított helyiség (8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5. 
Díszterem) 
b) hivatali munkaidőn túli házasságkötésnek minősül hétköznapokon hétfő-csütörtök 07.30-
tól 16 óráig, pénteken 07.30-tól 13 óráig terjedő munkaidőn kívül kötött házasság. 
 
3.§ A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés akkor 
engedélyezhető, ha az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott feltételek 
megléte mellett az anyakönyvi esemény megtartása nem akadályozza a korábban 
előjegyzésbe vett anyakönyvi események megtartását. 
 
4.§ (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem 
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt. 
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani a 
2. melléklet szerinti formanyomtatványon. 
 
5.§ (1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem 
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt. 
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani a 
3. melléklet szerinti formanyomtatványon. 
 
6.§. (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért, a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötésért fizetendő díjakat e rendelet 1. melléklete állapítja meg.  
 
(2) Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben a házasságkötés díjmentes.  
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesülnek az ügyfelek, ha a 
felek valamelyikének, vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota 
indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény 
megtartását.  
 
7.§ (1) Az 1. melléklet szerinti díjat csekken Márkó Község Önkormányzata költségvetési 
számlájára kell megfizetni a kérelem benyújtásával egy időben. 



(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló jogerős 
döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését az Önkormányzattól. 
 
8.§. Az anyakönyvvezető a rendkívüli munkavégzésért ellenértékre vagy az anyakönyvvezető 
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő 
igénybevételére jogosult. A hivatali munkaidőn kívüli munkavégzés ellenértéke: bruttó 7520,- 
Ft.  
 
9.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen, valamint a 
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól szóló 5/2013 (VI.6.) önkormányzati 
rendelet.  
 
10.§ (1) A rendelet 2017. május 1-jén hatályba. 

 

Márkó, 2017. április 19. 
 
 

Hartmann Antal      dr. Láng Zsanett 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: Márkó, 2017. április 21. 
 
        dr. Láng Zsanett 
             jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


