
Szécsény Város Önkormányzata  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól és díjairól 
(a módosítással egységes szerkezetben) 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya Szécsény város közigazgatási területén megtartott házasságkötésre és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére terjed ki (a továbbiakban: anyakönyvi esemény). 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. hivatali helyiség: a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, a Szécsény, 
Rákóczi út 84. szám alatti épületben található Szécsényi Tamás terem és Haynald Lajos 
terem.  
2. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatalában dolgozókra irányadó munkarenden kívüli időben történő 
anyakönyvi esemény 
3. többletszolgáltatás: 

3.1. a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, 
3.2. a munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény. 

 
3. Az engedélyezés szabályai 

 
3. § (1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 27. § (2) bekezdésében, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését az At. 39. § 
(2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napok kivételével:  

a) hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 16.30 órától 20 óráig  
b) pénteken 14 órától 20 óráig  
c) szombaton l0 órától 20 óráig  

terjedő időszakban, az anyakönyvvezetővel egyeztetett időpontban lehet lebonyolítani. 
(2) A többletszolgáltatások engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény 
bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani - az anyakönyvvezető útján - Szécsény 
Város Jegyzőjéhez, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon. 
(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése az 
At. 18. § (3), valamint az At. 32. § (3) bekezdésében foglaltakon túl akkor engedélyezhető, ha 
a kért helyszín az anyakönyvi esemény méltóságát, tekintélyét nem csorbítja, továbbá a 
személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított. 
 



4. Az anyakönyvi eseményen nyújtott többletszolgáltatás díja 
 
4. § (1) Az anyakönyvi eseményen nyújtott többletszolgáltatásért a 1. mellékletben 
meghatározott díjat kell fizetni. 
(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a rendkívüli körülmény, különösen a házasulók 
valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és 
szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény. 
(3) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény megrendezése előtt legalább 15 nappal 
korábban kell megfizetni Szécsény Város Önkormányzata költségvetési elszámolási 
számlájára. 
 

5. Az anyakönyvvezető díjazása 
 
5. §1 A hivatali munkaidőn kívül, vagy hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben, 
illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
meghatározott szabadidő, vagy személyenként és eseményenként bruttó 15.000 Ft díjazás 
illeti meg. 
 

6. Záró rendelkezés 
 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően bejelentett házassági szándék, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti 
szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi eljárásokról szóló 13/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. 

 
Szécsény, 2017. július 13. 

 
 

Stayer László 
polgármester 

dr. Végh Adrienn 
mb. jegyző 

 
 
 

Az alaprendelet 2017. július 14-én kihirdetésre került. 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2021. március 25. 

 
 
 
 

                                                           
1 Módosította a 3/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. 04 01-től. 



1. melléklet a 12/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások díja 

 
 

 A B 
 Többletszolgáltatás Díj 

1. A hivatali munkaidőn kívül, de hivatali 
helyiségben történő anyakönyvi esemény 

5.000,-Ft 

2. A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali 
helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény 

35.000,-Ft 

 


