
 
Pirtó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

5/2013.(IV.04.) ökr.sz. rendelete  

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli 

engedélyezésének szabályairól és díjairól. 

 
Pirtó Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.6.§.c./ bekezdésében, illetve az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.törvényerejű rendelet 42/A.§. 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
1.§. 

 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya Pirtó község közigazgatási területén történő házasságkötési 
szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 
 

2.§ 

 

A házasságkötésen ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése. 
 

3.§ 

 
Díjfizetési kötelezettség 

 

(1) A jegyző által előzetesen engedélyezett, az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében és 
munkaidején kívül történő anyakönyvi eseményekért a megrendelők az e rendeletben 

meghatározott díjakat kötelesek fizetni, kivéve ha a hivatalos helyiségen kívüli 
házasságkötésre rendkívüli esemény miatt kerül sor.  
(2) E rendelet szempontjából hivatalos helyiségen a Pirtó, Dózsa Gy u 19.szám alatti 

Községháza épület hivatali helyiségét továbbá a Pirtó, Dózsa Gy u 18.szám alatti Művelődési 
Ház tanácskozó termét kell érteni. 

(3)  Az  ( 1 ) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha a 
szolgáltatást igénybevevő mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös 
erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. 

 
4.§ 

 
A szolgáltatás díja 

 

Az anyakönyvvezető közreműködéséért 
 

(1) A hivatalos helyiségben, hivatali munkaidőben lezajló esemény után nem kell díjat fizetni.  
 
(2) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül 10.000.- Ft/esemény 

 
(3) A hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen való közreműködésért 15.000.- Ft/ esemény  

 
díj illeti meg az anyakönyvvezetőt. 



 
(4)  3000.- Ft  terembérleti díjat kell fizetni azon rendezvények után, ahol a házasságkötés a 
2./ bekezdésben megjelölt esetben történik.  Ezen bevétel Pirtó Község Önkormányzatának 

saját bevétele 
5.§. 

 
A szolgáltatási megállapodást jelen rendelet 1.sz. függeléke tartalmazza. 
 

6.§. 

 

(1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet kihirdetése napján hatályát veszti Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2/2012.(II.29.) ökr.sz.rendelete. 
 

 
 Nagy Ferenc      Dr.Ferenczi Mária 
 Polgármester              jegyző 

 
         

 
Záradék:  A rendelet 2013. április 04. napján kihirdetve. 
 

         
 
       Dr. Ferenczi Mária  

                   Jegyző  


