
Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének                               

6/2012.(II.10) számú rendelete a hivatali helyiségeken kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 

szabályairól és díjairól 

 

 

Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Kocs Község Polgármesteri Hivatalának házasságkötő terme. 

b) hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés: Kocs Község Polgármesteri Hivatalának 

ügyrendjében meghatározott munkaidőn kívüli házasságkötés. 

 

2. § (1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a szándék bejelentésével 

egyidejűleg írásban kérelmet kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni: 

a) a házasságkötés pontos helyszínét, 

b) a házasságkötés időpontját, 

c) nyilatkozatot arról, hogy:  

ca) a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak, 

cb) a házasságkötés épületen kívül, szabadban történő lebonyolítása esetén az 

anyakönyv elhelyezéséhez fedett hely biztosított. 

d) a külső helyszín indokát. 
 

(2) A házasságkötésért az 1. számú mellékletben meghatározott díjat kell megfizetni. Ezek a 

díjak már tartalmazzák az anyakönyvvezetőt megillető az 1. melléklet 2. táblázatában 

megállapított díjat is. 

 

(3) A díjat Kocs Község Polgármesteri Hivatal házipénztárában, vagy Kocs Község 

Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára történő utalással kell megfizetni. 

  

3.§ (1)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) hatályát veszti a hivatali helyiségben kívüli, valamit a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötésről szóló 9/2011.(VI.1.) számú önkormányzati rendelet. 

 

 
 

 Szabó Ferencné Bódis Jánosné 

 jegyző polgármester 



 

1. melléklet  a 6./2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

 

1. táblázat 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés esetén fizetendő díjak: 

  Házasságkötés fajtája 

Díj (Ft) 

bruttó 

/alkalom 

1. Hivatali munkaidőben a hivatali helyiségen kívül kötendő  10.000 

2. Hivatali munkaidőn túl a hivatali helyiségben kötendő  10.000 

3. Hivatali munkaidőn túl a hivatali helyiségen kívül kötendő 10.000 

   

   

 
2. táblázat 
  

   

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt megillető díjak 

  Házasságkötés fajtája 

Díj (Ft) 

Bruttó 

/alkalom 

1. Hivatali munkaidőben a hivatali helyiségen kívül kötendő  5.000 

2. Hivatali munkaidőn túl a hivatali helyiségben kötendő  5.000 

3. Hivatali munkaidőn túl a hivatali helyiségen kívül kötendő 5.000 

      

 

 

 

 


