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Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések,  és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az 

anyakönyvvezető juttatásáról szóló 

11/2011. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § A házasságkötések,  és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az 

anyakönyvvezető juttatásáról szóló 11/2011. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet – a 

továbbiakban: R. – bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján az alábbiakat rendeli el:” 

 

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése iránt az anyakönyvvezetőnél illetékmentes kérelmet kell 

benyújtani, melyet a jegyző engedélyez. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor 

engedélyezhető, ha a kérelmezők által megjelölt külső helyszín alkalmas az esemény 

méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban meghatározott feltételek biztosítására, 

továbbá a kérelmezők a (4) bekezdésben meghatározott díjat megfizették. A jogszabályban 

meghatározott feltételek meglétéről az anyakönyvvezető a többletszolgáltatás engedélyezése 

előtt köteles a helyszínen meggyőződni. 

(3) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

akkor engedélyezhető, ha a kérelmezők a (5) bekezdésben meghatározott díjat megfizették. 

(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 

az önkormányzat részére a többletszolgáltatás ellentételezéseként 15.000 Ft + ÁFA összegű 

díj fizetendő. 

(5) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 

az önkormányzat részére a többletszolgáltatás ellentételezéseként 12.000 Ft + ÁFA összegű 

díj fizetendő. 

(6) Az anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő helyett esetenként 

a) a hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás ellátásért bruttó 5.000,-Ft, 

b) a hivatali munkaidőn kívüli többletszolgáltatás ellátásért bruttó 5.000,-Ft 

illeti meg. 

 

3. § A R. 7. §-a hatályát veszti. 

 

4.§ Ezen rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba. 

 

Murony, 2013. február 27. 
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Fekete Ferenc s. k. Dr. Baji Mihály s. k. 

polgármester jegyző 

 

 

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

 

Murony, 2013. február 27. 

 

 

 Dr. Baji Mihály s. k. 

 jegyző 

 

 

 


