
Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

     7/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi 

szabályairól  

  

Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában kapott feladatkörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ának a-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján  eljárva az anyakönyvi 

szolgáltatások helyi szabályairól a  következőket rendeli el:  

  

Értelmező rendelkezések  

  

1. §  

  

E rendelet alkalmazásában: 

 

(1)Hivatali helyiség: A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségei – 

Házasságkötő-terem 
a)  3129 Lucfalva, Rákóczi út 38. 

b) 3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.  

c) 3075 Nagybárkány, Petőfi út 61.  

d) 3075, Márkháza, Rákóczi út 23.  

e) 3075 Kisbárkány, Béke út 31.  

f) 3074 Sámsonháza, Rákóczi út 47. szám alatti hivatalos helyiségei.   

  

(2)Hivatali munkaidő: Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal  Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott idő.  

  

   

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályai  

  

2. §  

  

(1) Munkaszüneti napon nem köthető házasság és nem létesíthető bejegyzett élettársi 

kapcsolat.   

(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi 

kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző engedélyezi. Az engedélyezési eljárás 

során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.   

(3) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az eljáró anyakönyvvezetőnél 

kell benyújtani.  

  

1. § 

 

  

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor 



engedélyezhető, ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

jogszabályban előírt feltételei biztosítottak.  

 

A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a kapcsolódó 

szolgáltatások díjai  

  

4. §  

  

(1) A hivatali munkaidőben a Házasságkötő-termekben a házasságkötés és a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése díjmentes.   

(2) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, továbbá a hivatali munkaidőn kívül hivatali 

helyiségben tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az 

önkormányzat részére járó díjat és az anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet 1. melléklete 

tartalmazza.  

(3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítését megelőző két munkanapon belül, a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal  által 

kiállított számla alapján kell megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat 

bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.  

  

5. §  

  

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX:  törvényben meghatározott szabadidő vagy e rendelet 1. mellékletében 

meghatározott díjazás illeti meg.   

  

Záró rendelkezések  

  

6. §  

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő  házassági  és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésére irányuló eljárásokban alkalmazni kell.  

   

                             Edőcs László                                                        Demjénné Mustos Beatrix 

                               polgármester                                                            jegyző 

 

A rendelet kihirdetve:  

Kisbárkány, 2016. július 04. 

                                                                                                        Demjénné Mustos Beatrix 

                                                                                                                 jegyző 

 

  

  

1. melléklet  

  

Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjak:  



  

1.) Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívül: 15.000.- Ft, 

melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás: 10.000.- Ft  

  

  

2.) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötő-teremben: 7.000,- Ft,   

    melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás: 5.000.- Ft  

  

3.)Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői igénylik, a:  

  

3.1   szülőköszöntő virágcsokor díja: 3.000 Ft  

3.2   köszöntőital díja: 1.800 Ft  

 


