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Kisbér    Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A § (4) 
bekezdésében és az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva: 
 
1. §1. §1. §1. §    A rendelet értelmében:  
 a) hivatali helyiség: Kisbér Város Polgármesteri Hivatalának helyisége 

b) hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése: Kisbér Város Polgármesteri Hivatalának ügyrendjében meghatározott 
munkaidőn kívüli házasságkötés 

 
2. §2. §2. §2. §    (1) A házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése (a továbbiakban 

együtt: házasságkötés) esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (3)-(5) 
bekezdésben foglalt kivétellel – díjat kell fizetni.  

 
    (2) A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
 (3) Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés díjmentes. 
 

(4) Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha az lakásban 
vagy egészségügyi, szociális intézményben történik, és ha a házasuló:  

 a) egészségi állapota, vagy 
  b) mozgáskorlátozottsága, vagy 

c) kora miatt különös erőfeszítés lenne az önkormányzat hivatali helyiségében 
megjelenni. 

 
(5) Méltányosságból a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért való díjfizetés alól a 

jegyző felmentést adhat, ha:  
a) a házasulók valamelyike mozgáskorlátozott, 
b) a házasulók közeli hozzátartozója, vagy a tanúk valamelyike 

mozgáskorlátozott. 
 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában, 
vagy Kisbér Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára 
történő utalással kell megfizetni. A díj megfizetésének igazolását a házasságkötést 
megelőző napig kell megtenni. 

 
 

 



3. § 3. § 3. § 3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg 
írásban kell benyújtani.  

(2)  A kérelemben meg kell jelölni: 
a) a házasságkötés pontos helyszínét, 
b) a házasságkötés időpontját, 
c) nyilatkozatot arról, hogy:  

ca) a helyszínen az eseményhez az anyakönyvvezető által elfogadott, méltó 
körülmények biztosítottak, 

cb)  a házasságkötés épületen kívül, szabadban történő lebonyolítása esetén 
az anyakönyv elhelyezéséhez fedett hely biztosított, 

d) a külső helyszín indokát. 
    
4. § 4. § 4. § 4. § (1) Az anyakönyvvezetőt, - ha a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a 
rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte – eseményenként 
 

a) hivatalos helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés esetén 
bruttó 5.000 Ft, 

b) hivatali helyiségen kívüli közreműködés esetén bruttó 15.000 Ft  
 
illeti meg. 

    
    
5. § 5. § 5. § 5. § A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
Kisbér, 2011. március 10. 
 
 

Dr. Dörnyei Vendel     Dr. Udvari Erzsébet  

jegyző           polgármester  

     
        

 
Kihirdetés napja: 
Kisbér, 2011. március 10. 
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jegyző 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. MELLÉKLET 
 
 
 

1. melléklet 1. melléklet 1. melléklet 1. melléklet Kisbér Város ÖnkormányzatKisbér Város ÖnkormányzatKisbér Város ÖnkormányzatKisbér Város Önkormányzatának Képviselőának Képviselőának Képviselőának Képviselő----testületetestületetestületetestülete    
6666/2011. /2011. /2011. /2011. ((((III.10.III.10.III.10.III.10.) önkormányzati rendeletéhez) önkormányzati rendeletéhez) önkormányzati rendeletéhez) önkormányzati rendeletéhez    

 
 

 
1. Hivatali helyiségben és munkaidőn túl a házasságkötésért fizetendő díj mértéke  

20.000 Ft/alkalom. 
2. Hivatali helyiségen kívül és munkaidőben a házasságkötésért fizetendő díj mértéke  

20.000 Ft/alkalom. 
3. Hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túl a házasságkötésért fizetendő díj 

mértéke 20.000 Ft/alkalom. 
 
 
   
 

 
 
 

 

 

 
 


