
Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselőtestületének  12/2011.(XI.23.) 

önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 

és a szolgáltatások díjainak mértékéről. 

        „Egységes szerkezetben” 

Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 

42/A.§(4)bekezdésének a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. 

§(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket rendeli 

el; 

 

1.§ A rendelet hatálya Kétsoprony Község közigazgatási területén történő házasságkötés 

(továbbiakban: anyakönyvi esemény) megkötésére, létesítésére, valamint a kapcsolódó alap- 

illetve többletszolgáltatást nyújtó anyakönyvvezetőre, mint hivatásos közreműködőre és a 

hivatkozott szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki. 

2.§ Az anyakönyvi esemény helyszíne elsősorban az erre kijelölt és ünnepélyességgel bíró 

Kétsoprony Község Polgármesteri Hivatala házasságkötő terme, 5674 Kétsoprony Dózsa Gy. 

út 11. (a továbbiakban: házasságkötő terem). 

3.§ (1) Hivatali munkaidőben anyakönyvi esemény a 2. § -ban megjelölt helyszínen tartható 

alapszolgáltatással, amely díjmentes. 

(2)1 Hivatali munkaidőn kívüli-, valamint szabadtéren tartott anyakönyvi esemény díjköteles  

(3) 2 

4. § (1) Hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségben történő anyakönyvi eseményeknél 

nyújtott többlet szolgáltatás díja eseményenként  8.000.-Ft+ÁFA, melyből bruttó 8.000.-Ft az 

anyakönyvvezető díjazása, amennyiben az anyakönyvvezető nem a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynél a nyújtott többlet szolgáltatás díja 

10.000.-Ft +ÁFA, melyből bruttó 10.000.-Ft az anyakönyvvezető díjazása, amennyiben az 

anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

szabadidőt választja. 

                                                           
1 Módosította: 8/2012.(IV.25.)  számú rendelet 1.§-a 
2 Hatályon kívül helyezte: 8/2012.(IV.25.) számú rendelet 2.§-a 



(3)3 A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető részére kétévente egy alkalommal 

25.000.-Ft összegben munkaruha juttatás jár. Az anyakönyvvezető az összeg felhasználásáról 

számlával köteles elszámolni. 

5. § (1) Az anyakönyvi eseményekre vonatkozó többlet szolgáltatások díját, legkésőbb az 

eseményt megelőző napon, az anyakönyvvezetőnél kell befizetni. Az anyakönyvvezető a 

befizetésről a Polgármesteri Hivatal mindenkor érvényben lévő pénzkezelési szabályzatának 

megfelelően számol el a Pénztárban. 

 

Záró rendelkezések 

6. § (1) E rendelet 2012.január 1-jén lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a  7/2011.(VI.01.) ör. rendelet hatályát veszti. 

 

Kétsoprony,  2011. november 17. 

 

 

Völgyi Sándor  sk.      Surinné Szász Margit   sk.     

polgármester                    jegyző                               

 

 

                                                           
3 Beiktatta: 6/2016.(III.29.) számú rendelet 1.§-a 


