
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéséről 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának 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 

 
A rendelet hatálya Ipolyszög község közigazgatási területén, hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötésre terjed ki. 

 
2. § 

Fogalom meghatározások 
 
E rendelet alkalmazásában:  
 
Hivatali helyiség: Az önkormányzat által térítésmentesen biztosított, a házasságkötés lebonyolítására kijelölt 
helyiség Ipolyszög Község Önkormányzati Hivatalának tárgyalóterme. (2660 Ipolyszög, Fő u. 36.) 
 
Hivatali munkaidő: A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott munkarend. 
 
Külső helyszín: Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre engedélyezett helyszín. 
 
Alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaidő alatt az anyakönyvi esemény 
létesítése során az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (továbbiakban At.) rögzített eljárása. 
 
Többletszolgáltatás: Munkaidőn kívül, illetve hivatali helyiségen kívül engedélyezett anyakönyvi esemény 
(házasságkötés) létesítése során az anyakönyvvezető közreműködése. 
 

3. § 
Az engedélyezés szabályai 

 
(1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) 
bekezdésében, meghatározott munkaszüneti napok kivételével:  

- hétfőn kedden és csütörtökön 16 órától 20 óráig,  
- - szerdán 17 órától 20 óráig,  
- - pénteken 14 órától 20 óráig,  
- szombaton 9-től 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 - Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez, az elektronikus 
anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon. 
 
(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, az At. 18. § (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. § 
A szolgáltatás ellentételezése 

 
(1) Az alapszolgáltatás nyújtása díjmentes. 
 



(2) Ipolyszög Község Önkormányzata nem érvényesít díjat a szolgáltatás igénybevevőjével szemben a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, mint többletszolgáltatás nyújtása 
esetén sem. 
 

5. §.  
Az anyakönyvvezető díjazása 

 
A hivatali munkaidőn kívül, vagy hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés során közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
meghatározott szabadidő, vagy személyenként és eseményenként bruttó 5000.- forint díjazás illeti meg.  
 

6.§ 
Hatályba léptető és vegyes rendelkezések 

 
(1) E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At. rendelkezései az irányadóak. 

 
                 

 
 

                Kárdási Jánosné                                                                    dr. Varga Andrea 
                   polgármester                           jegyző 

 

 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2017. június 1.                                                         dr. Varga Andrea 
                           jegyző 

 


