
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2011.(I.28.) rendelete 

 
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 

 
                          
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17. törvényerejű rendelet 42/A§ (4) a) és b) 
bekezdésében , valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16. §(1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a családi események szolgáltatási díjairól az alábbi 
rendeletet alkotja.  
 
 

I. A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya Lengyeltóti Város Önkormányzatának közigazgatási területén történő 
házasságkötési eljárás bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb események társadalmi 
ünneplése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.  
 

II. Házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítása és szolgáltatási díjai 
 

2.§ 
 
(1) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötés és egyéb családi 
események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Lengyeltóti Város 
anyakönyvvezetője által térítési díj ellenében és térítésmentesen biztosítja.  
(2) A Polgármesteri Hivatal épületében munkaidőben díjmentesek az alábbi 
alapszolgáltatások:  
  - az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség  
  - ünnepi beszéd ,emléklap  
  - gépi zene  
(3) Munkaszüneti napokon (vasárnap és állami ünnepnapokon) házasságot kötni ,egyéb 
családi rendezvényt tartani nem lehet. 
 

3.§ 
 

Hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötés és egyéb családi esemény 
rendezésének szabályai 

 
 
(1) A Polgármesteri Hivatal épületén kívül, valamint munkaidőn kívül történő családi 
események  megrendezését az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja.  
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül történő közreműködését a község 
Jegyzőjétől írásban , a kérelem indoklásával , az általános tételű államigazgatási eljárási 
illeték lerovásával kell kérni.  
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(3) A hivatali helyiségen kívül házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
lebonyolításánál az anyakönyvvezető csak akkor működik közre, ha a felek  
  a) a tanúk,-és ha szükséges- a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 
biztosítják  
  b) gondoskodnak az esemény létesítéséhez méltó környezetről  
  c) gondoskodnak az anyakönyvvezető és az anyakönyv helyszínre illetve a hivatali 
helyiségbe történő utazásáról  
(4) Rendkívüli körülmény esetén a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés térítésmentes. 
Rendkívüli körülménynek minősül, ha  valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága egészségi 
állapota kora miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.  
 

4.§ 
 

A házasságkötés szolgáltatási díjai: 
                                                                
(1) Az alapszolgáltatás díjmentes 
(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként 15.000.-Ft mértékű díjat kell fizetni.  
(3) A házasság Polgármesteri Hivatalban, munkaidőn kívül történő kötése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000.-Ft mértékű díjat kell fizetni.  
(4) Amennyiben a családi esemény legalább egyik tagja Lengyeltóti Város Körjegyzőségi 
településein rendelkezik állandó bejelentett lakcímmel a (2) pontban meghatározott 
szolgáltatási díj összegéből 50 % kedvezményben részesül.  
(5) A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal az 
önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.  
 

5.§ 
 

A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás 
 
 A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezetőt bruttó 
8.000.-Ft , a segítőt bruttó 4.000.-Ft mértékű díjazás illeti meg.  
 

6.§ 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Lengyeltóti,2011. január 18.  
 
 
               Zsombok Lajos                                                Dr. Szatmári Ibolya  
                 polgármester                                                             jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
Lengyeltóti ,2011. január 28.                                             Dr. Szatmári Ibolya  
                                                                                                    jegyző                                    


