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Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2011.(II.23) számú rendelete 

  

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés ellentételezéséről  

és az anyakönyvvezetők díjazásáról 
(egységes szerkezetben) 

Módosítás: 4/2015.(II.19.)  

 

 
Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. Tve. rendelet (At.) 42/A.§. (4) bekezdés a.) és 

b.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján  az alábbi rendeletet alkotja 

 

 

1.§. 

  
(1)   A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést a jegyző engedélyezi, melynek eljárási 

költsége a mindenkori eljárási illeték mértéke.  

  

(2)   A hivatali helyiségen (házasságkötő terem) kívüli házasságkötést a jegyző 

engedélyezi, melynek eljárási költsége a mindenkori eljárási illeték mértéke. 

  

(3)   Amennyiben a jegyző engedélyezi a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, abban 

az esetben a házasulandók kötelesek 40.000.-Ft szolgáltatási díjat befizetni az 

önkormányzat házi pénztárába. Közeli halállal fenyegető házasságkötés esetén,  

      a házasságkötő termen kívüli házasságkötés térítésmentes. 

  

(4)   A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetében a házasulandók kötelesek 

gondoskodni arról, hogy a  házasságkötési szertartás ünnepélyes körülmények között,  

és a megfelelő technikai eszközök biztosításával kerüljön lebonyolításra, továbbá 

kötelesek gondoskodni az anyakönyvvezető és segítője a helyszínre történő és a 

szertartást követő szállításáról. 

 

 

 

2.§. 
  

(1)   Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túli házasságkötés lebonyolításáért   

br.12.000.-Ft, a kisegítő személyt br.6.000.-Ft díjazás illeti meg. 

  

(2)   Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításáért   

br.20.000.-Ft, segítőjét br.10.000.-Ft díjazás illeti meg. 

  

(3)   Az anyakönyvvezetőt naptári évenként 60.000.-Ft  ruházati költségtérítés illeti meg, 

melyet minden év március 15-ig kézhez kap. 

  

(4)   Az anyakönyvvezetőnek a  közszolgálati jogviszony megszűnése esetén, a felvett 

ruházati költségtérítés időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselő 
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végkielégítésre jogosult, továbbá, ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő 

nyugdíjazása, vagy halála miatt szűnik meg. 

  

(5)   A közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladó szünetelése esetén, vagy ha a   

      közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, szűnik meg, a ruházati költségtérítés    

      időarányos része jár.  

  

(6)*   A hivatali munkaidőn túli (házasságkötő teremben történő) többletszolgáltatás 

ellentételezéseként, a házasulandók kötelesek az önkormányzat házi pénztárába 

20.000.-Ft szolgáltatási díjat megfizetni. 

 

 

3.§. 

 

Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba. 

  

 

 

  

 Gál Zsolt Barta Zoltán 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 
 
A rendelet 2011. II. 24. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon. 
 
Ecser, 2011. február 24. 
 
 Barta Zoltán 
 jegyző 


