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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete  

egyes anyakönyvi események engedélyezéséről,  
valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 

 
(Egységes szerkezetben a 9/2017. (VII. 23.) önkormányzati rendelettel) 

  
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőben történő 
létesítésére az Ózdi Polgármesteri Hivatal házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége 
(3600 Ózd, Városház tér 1.) szolgál.  

  
(2) Házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn túl történő 

létesítésére a 3600 Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti hivatali helyiség (házasságkötő terem) 
szolgál. A szolgáltatás igénybevevői által fizetendő díj mértéke 6.500,-Ft. 

    
(3) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő 

házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető 
közreműködése Ózd Város Önkormányzata tulajdonában levő, vagy a tulajdonos 
hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő ingatlanon is engedélyezhető. Az 
anyakönyvvezető előzetesen meggyőződik arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi 
esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi 
alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított. A szolgáltatás igénybevevői által 
fizetendő díj mértéke 20.000,-Ft. 

 
(4) Rendkívüli körülmény - különösen a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető 

egészségi állapota - miatt hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi eseményért 
fizetendő díj mértéke 6500.-Ft. 

 
(5) 1 Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő 

házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető 
közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett 
házasságkötést, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, vagy az anyakönyvvezető 
munkakörének ellátását nem akadályozza. 

 
 
 
 

                                           
1 Megállapította: 9/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2017. július 1-től. 
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2. § 

 
(1) A hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményért 

fizetendő díjat készpénzátutalási megbízással kell teljesíteni. 
 

(2) A szolgáltatási díj befizetését legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőző  
egy héttel kell teljesíteni, és a feladóvevény bemutatásával kell az eljáró 
anyakönyvvezető felé igazolni. 

 
(3) 2  

3. § 
 

Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben, vagy a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, az alábbi díjazás illeti meg: 

 a) hivatali helyiségben munkaidőn túl történő közreműködésért bruttó 5.000,-Ft/alkalom, 
b) hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túl történő közreműködésért bruttó 10.000,-
Ft/alkalom.   
 

4.§ 
 

Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet  hatálybalépését 
követően bejelentett házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén kell 
alkalmazni. 
 

5. § 
 

Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések és a 
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjáról szóló 
10/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete.  
  
  
 
 

                     Dr. Almási Csaba                                                         Janiczak Dávid 
                             jegyző                                                                     polgármester 
 
 

                                           
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan: 2017. július 1-től.  


