
Bugyi Nagyközség Önkormányzat   
Képviselő-testületének  

3/2011. (II.15.) rendelete 
a családi események szolgáltatási díjairól  

a 10/2012.(IV.16.) 31/2011. (XII.09.) és a 23/2013. (XII.20.) sz. rendelettel egységes 
szerkezetben 

 
Bugyi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-ában, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet 42/A. § (4) 
bekezdésében foglalt jogkörökben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 

Értelmező rendelkezések: 
a) alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt a 

házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során jogszabályban 
rögzített eljárása és szövege, anyakönyvi berendezések használata, a gépi zeneszolgáltatás 
és emléklap. 

b) bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők: egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot 
létesíteni szándékozók, akik e szándékukat az anyakönyvvezető előtt jegyzőkönyvbe 
foglalták, 

c) külső helyszín: a hivatali helyiségen és a szertartásra engedélyezett külső helyszíneken 
kívüli helyszín, 
d) házasulók: egymással házasságot létesíteni szándékozók, akik e szándékukat az 

anyakönyvvezető előtt jegyzőkönyvbe foglalták, 
e) hivatali helyiség:  Bugyi Nagyközségi  Polgármesteri Hivatal 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. sz. 

alatti hivatalos helyisége  
f) hivatali munkaidő: Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének  a mindenkor 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő, 
g) szertartás: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, valamint az 

anyakönyvvezető közreműködésével megtartott családi esemény társadalmi 
megünneplése, 

h) szertartásban érintettek: házasulók, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők, illetve a 
családi ünnepségek megtartását kérelmező személyek, 

1i) szertartásban közreműködésre engedélyezett idő: hétfőtől vasárnapig 8 órától 20 óráig a 
munkaszüneti napok kivételével, 

k) többletszolgáltatás: az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli vagy munkaidőn túli, a 
házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során jogszabályban 
rögzített eljárása és szövege, továbbá az anyakönyvvezető közreműködésével megtartott 
családi esemény társadalmi megünneplése. 

 
 
 
 

                                                 
1
 Módosította a 10/2012. (IV.16.) sz. rendelet; hatályos 2012. április 16-tól 



 
2. § 

 
A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség közigazgatási területén az anyakönyvvezető által a 
házasságkötéssel, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével, valamint a családi 
események társadalmi megünneplésével kapcsolatban nyújtott alap- és 
többletszolgáltatásokra terjed ki. 
 

3. § 
 

(1) Az anyakönyvvezetők által nyújtott alapszolgáltatás díjmentes.  
 
(2) Alapszolgáltatás nyújtásáért az anyakönyvvezetőnek szabadidő átalány, illetve külön 
díjazás nem jár. 
 

4. § 
 (1) A szertartásban érintettek kérelmére Bugyi Nagyközség Jegyzője (a továbbiakban: 

Jegyző) engedélyezheti az anyakönyvvezetők által a szertartással kapcsolatos 
anyakönyvvezetői feladatok ellátását, többletszolgáltatás keretében. 

 
(2) A hivatali helyiségben munkaidőn túl, illetve az engedélyezett külső helyszínen történő 

szertartással kapcsolatban az anyakönyvvezető által nyújtott többletszolgáltatásért a 
szertartásban érintetteknek e rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott összegű díjat 
kell fizetniük. 

 
5.§. 

 
(1) Az anyakönyvvezetőnél előterjesztett kérelemre a Jegyző engedélyezheti a szertartásnak 

megtartását külső helyszínen.  
 
(2)  A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésére vonatkozó kérelmet a házasságkötésre jelentkezéskor kell benyújtani.  
 
(3) A jogszabályban meghatározott feltételek meglétéről az anyakönyvvezető a 

többletszolgáltatás engedélyezése előtt köteles a helyszínen meggyőződni.  
 

6. § 
(1) A szertartás külső helyszínen megtartásához kötődő többletszolgáltatás ellátásáért e 

rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű díjat kell fizetni. 
 
(2) A többletszolgáltatás díját az 5.§-ban meghatározott kérelem benyújtásával egyidejűleg a 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 64400020-10202368-00000000 számú elszámolási 
számlájára kell megfizetni, melyet a kérelem benyújtásakor igazolni kell.     

 
(3) Az anyakönyvvezető a kérelem teljesítése esetén köteles a szertartásban érintettek 

részére az (1) bekezdésben említett többletszolgáltatás díjával kapcsolatos kellő 
tájékoztatást megadni. 



 
(4) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló jogerős 

döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését.   
 

7.§ 
(1) Nem kell díjat fizetni a házasságkötésnek egyéb külső helyszíni megtartásához kötődő 

többletszolgáltatás ellátásáért, amennyiben arra rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha 

valamelyik házasuló számára egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága, vagy egyéb ok 
miatt igazoltan különös erőfeszítés lenne az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében 
megjelenés. 

 
8.§. 

E rendelet házasságkötésre vonatkozó szabályait a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, 
a házasulókra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítőkre 
értelemszerűen alkalmazni kell. 

 
9. §. 

 
Az anyakönyvezetőt amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díj fizetését kéri, a köztisztviselők 
juttatásairól és támogatásáról szóló 2/2010. (II. 26.) számú rendeletben meghatározott 
mértékű díj illeti meg.    

 
Záró rendelkezések 

 
10. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba és a hatályba lépése után 
indított eljárásoknál kell alkalmazni. 

(2) A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának családi 
események szolgáltatási díjairól szóló 24/2008 (XII. 15.) számú rendelete.    

 
 Somogyi Béla Szatmári Attila  
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet 2011. február 15. napján lett kihirdetve  
 
 

Szatmári Attila 
      jegyző 

 



 
 
 
 

23/2011. (II.15.) rendelete 1. számú melléklete  

 
 
Szolgáltatás megnevezése: Díj: 

       1. az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő 
házasságkötésen való közreműködése    34 850,- Ft 

2. ünnepi szertartás        35 900,- Ft3 
 (ünnepi beszéd, gyűrűcsere, szülőköszöntés,  
 közös gyertyagyújtás, pezsgős koccintás, szintetizátoros 
 zeneszolgáltatás, szavalat) 
 
A díjak az ÁFA-t és a szerzői jogdíjat is tartalmazzák. 
 

                                                 
2
 Módosította a 31/2011. (XII.09.) sz. k.t. rendelet, hatályos 2012. január 01-től 

3
 Módosította a 23/2013. (XII.2.) sz. rendelet, hatályos 2014. I. 01-től 


