
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016.(IV.25.) számú rendelete 

a házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai munkaidőn 
kívül történő engedélyezésnek a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ 
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya Bocskaikert Községi Önkormányzat ( a továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területén történő házasságkötés létesítésére (továbbiakban: anyakönyvi esemény) 
terjed ki. 

Értelmező rendelkezések 

2.§. 

E rendelet alkalmazásában:  

(1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés. 
(2) Hivatali helyiség: Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal anyakönyvi terme 4241. 

Bocskaikert Poroszlay út 20.1 
(3) Hivatali munkaidő: Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarend. 
 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 
esemény engedélyezésének szabályai 

3.§ 

(1) Az anyakönyvi eseményeket általános szabályként a Polgármesteri Hivatal, Bocskaikert 
Poroszlay út 20. szám alatti – hivatalos helyiségben kell megtartani. 

(2) Hivatalos helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt – elsősorban 

    a) Bocskaikert Baross Gábor út 19. sz alatti intézmény közösségi termében vagy, 

    b) Bocskaikert Debreceni út 118. sz alatti intézmény idősek nappali foglalkoztatója 

termében kell lebonyolítani.2 

(3) Egyházi intézményekben, illetve azok helyiségeiben anyakönyvi esemény nem tartható. 

4.§3 

 
1 Módosította a 8/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. március 30. 

2 Módosította a 7/2021. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. május 01. 

 
3 Módosította a 8/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2022. március 30. 



(1) Hivatali helyiségben anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben keddi és csütörtöki 

napokon 13 óra és 16 óra között lehet lebonyolítani, 

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn kívül  

a) Bocskaikert Baross Gábor út 19. sz. alatti intézményben szombati napokon 10 óra és 18 óra 
között, 

b) Bocskaikert Debreceni út 118. sz alatti intézmény termében pénteki napokon 14 óra és 18 óra 
között, továbbá szombati napokon 10 óra és 18 óra között  

kell lebonyolítani.. 

5.§ 

(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
közreműködését a jegyzőtől – kérelem indoklásával – kell kérelmezni. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az 
anyakönyvvezető meggyőződött, hogy: 

- a leendő helyszínen a jogszabályi és technikai feltételek biztosítottak, 

- az esemény arra méltó ünnepélyes helyszínen és körülmények között történik. 

 

Az anyakönyvi események miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

6.§ 

(1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 
esemény lebonyolítása, a helyiség használata térítésmentes. 
 

(2) A hivatali helyiségen kívüli, anyakönyvi esemény többletszolgáltatási díja: 

a) Bocskaikert Baross Gábor út 19. és Bocskaikert Debreceni út 118. szám alatti 

közösségi terem esetében 20.000-Ft 

„(2a) A (2) bekezdés a) pont szerinti díjtételből 5000 Ft mentességet kapnak a 

Bocskaikert településen állandó lakóhellyel rendelkező lakosok4 

b) minden más, Bocskaikert közigazgatási területén lévő helyszín esetében 25.000.- 

Ft”5 
 

(3) A (2-3) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

(3) A díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába – a házasságkötést megelőzően legkésőbb 3 
munkanappal – kell megfizetni. 

 
4 Módosította a 15/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet 1. §.(2) bekezdése. Hatályos: 2022. 
szeptember 12. 
5 Módosította a 15/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet 1. §.(1) bekezdése. Hatályos: 2022. 
szeptember 12. 



(4) A díjat a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Bocskaikert Községi 

Önkormányzat 60600187-11012816 számú számlájára kell megfizetni.6 

7.§ 

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint szabadidő vagy bruttó 25000 Ft díjazás illeti meg.7 

Záró rendelkezések 

8.§ 

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. 
(XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény rendelkezései az irányadók.8 

(2) A rendelet 2016. április 30-án lép hatályba azzal, hogy a rendelet szabályait a már bejelentett, 
de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében is 
alkalmazni kell. 

(3) Hatályát veszti Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés 
létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
engedélyezésének a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2013. (II.25.) 
számú rendelete. 

Bocskaikert, 2016. április 18. 

PH. 

 

Szőllős Sándor      Baloghné Kiss Judit 
polgármester       jegyző 

 

Záradék: 

Ez a rendelet Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 
kihirdetve 2016. április 25. 

PH. 

 

 Baloghné Kiss Judit 
jegyző 

 

 
6 Módosította a 15/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet 1. §.(3) bekezdése. Hatályos: 2022. 
szeptember 12. 
7 Módosította a 15/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet 2. §.. Hatályos: 2022. szeptember 12. 
8 Módosította a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. június 16 
 


