
Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 

 

 

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy szabályozza a Söjtör községben a hivatali helyiségen, valamint a hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötés díjait és más különös szabályait.  

 

2. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya Söjtör község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) A rendelet tárgyi hatálya a Söjtör község közigazgatási területén megkötendő házasságkötésekre 

terjed ki.  

 

(3) A rendelet személyi hatálya a Söjtör község közigazgatási területén házasságot kötő személyekre, 

valamint a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőre és technikai segítőre terjed ki.  

 

2. Eljárási rendelkezések, fizetendő díjak 

 

3. § 

 

(1) Házasságkötésre a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal Söjtör, Petőfi u. 2. szám alatti 

tanácskozótermében (a továbbiakban: hivatali helyiség) van lehetőség. A hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett 

házasságkötésekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem 

veszélyeztetheti.  

  

(2)1 Házasságkötés – munkaszüneti napok kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől-csütörtökig         

      naponta 16 órától 19 óráig, pénteken 13 óra 30 perctől 19 óráig, szombaton 9 órától 19 óráig 

      terjedő időszakban tartható. 

 

4. § 

 

(1) A hivatali helyiségben, a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározott hivatali munkaidő alatt megtartott házasságkötés díjmentes.  

 

(2) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl megtartott házasságkötés díja 10 000 Ft + áfa.  

 

(3) A hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben megtartott házasságkötés díja 10 000 Ft + áfa. 

 

(4) A hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn túl megtartott házasságkötés díja 20 000 Ft + áfa. 

 

(5) A (2) – (4) bekezdésben meghatározott díjakat Söjtör Község Önkormányzatának házipénztárába 

kell befizetni.  
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(6) A (2) – (4) bekezdésben meghatározott díjakból a közreműködő anyakönyvvezetőt nettó 5000 Ft, 

a technikai segítőt pedig nettó 2000 Ft illeti meg.  

 

(7) Rendkívüli esemény, körülmény bekövetkezésekor – különös tekintettel a házasulók 

valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, mozgáskorlátozottságára – a 

lakáson megtartott házasságkötés díjmentes.  

 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen, 

valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. 
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