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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetére – az erre irányuló szándék iránti 
kérelem benyújtásával egyidejűleg – a kérelmezőnek nyilatkoznia kell az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 18. § (3) bekezdésében előírt 
feltételek biztosításáról. 

 
(2) 1 A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén Ercsi Város Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) részére – a többletszolgáltatás ellentételezéseként – fizetendő 
díj mértéke alkalmanként bruttó 20.000 Ft. A díj előre fizetendő. 
 
2. § Az Önkormányzat a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetére díjmentesen 
biztosítja az azok lebonyolítására alkalmas hivatali helyiségeket. 
 
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés esetén az anyakönyvvezető közreműködése a házasulók számára díjmentes. 
 
(2) 2 A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
alkalmanként bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg, melynek kifizetéséről – az At. 19. § (2) 
bekezdése figyelembe vételével – a jegyző gondoskodik. 
 
4. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésére irányuló kérelmet – az anyakönyvvezetőhöz történő házasságkötési szándék 
bejelentésével egyidejűleg – a jegyzőhöz kell benyújtani, aki arról az At. 18. § (2)-(5) 
bekezdésében meghatározott szabályok szerint dönt.  
 
5. § E rendelet alkalmazásában: 

 
a) hivatali helyiség: az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2451 Ercsi, Fő u. 20. szám alatti, 

házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége (az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
tanácsterme vagy az anyakönyvvezető irodája), továbbá az Ercsi Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár 2451 Ercsi, Szent István út 12-14. szám alatti, nagyterem 
és kisterem elnevezésű helyiségei.  
 

b) hivatali munkaidő: az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott hivatali munkarend. 
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6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés és a 
bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl történő 
létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó díjak 
mértékének megállapításáról szóló 4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 

      Győri Máté Dr. Feik Csaba  
       polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2017. március 30. napján kihirdetésre került. 


