Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének
18/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól,
és az eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96. §. a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Vác Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási
területén lefolytatott házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló
eljárásokra terjed ki.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.
2. hivatali helyiség: Önkormányzat által biztosított térítésmentesen illetve térítés ellenében
biztosított az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiségek:
- 2600 Vác, Köztársaság út 19. sz. alatt lévő tárgyalóterem
- 2600 Vác, Köztársaság út 19. sz. alatt lévő Házasságkötő terem
3. hivatali munkaidő: Váci Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarendje.
Az engedélyezés szabályai
3. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményt az
elektronikus anyakönyvi rendszerből generált irattal kell kérelmezni.
(2) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény
engedélyezésének ügyében a jegyző dönt.
(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az
esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi
dokumentumok megfelelő védelme biztosított.
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(4) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény különleges körülmények
között (pl.: föld alatt, víz alatt, nyomás alatt, mozgó járműben, kivéve sétahajón és
sétarepülőn, valamint a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között).
(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a
hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
Díjfizetési kötelezettség
4. §
(1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény hivatali helyiségben történő
lebonyolításának szolgáltatási díja 15.000 Ft/esemény, mely a tárgyi és személyi feltételek
biztosítását tartalmazza.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen
50.000 Ft/esemény.
(4) A büntetés-végrehajtási intézményben lebonyolításra kerülő anyakönyvi esemény szolgáltatási
díja 5.000 Ft/esemény.
(5) A házasulni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az
egészségügyi és szociális intézményben, továbbá az érintettek valamelyikének lakásán
lebonyolításra kerülő anyakönyvi esemény térítésmentes.
5. §
(1) A díjfizetési kötelezettséget a Váci Polgármesteri Hivatal házi pénztárába az anyakönyvi
esemény lebonyolítását megelőző 10. munkanapig kell teljesíteni. Amennyiben valamelyik fél
külföldi állampolgár, az iratoknak a felettes szervtől történő visszaérkezését követően, a
szertartás időpontjának egyeztetésekor kell megfizetnie a 4. §-ban foglalt díjakat.
(2) A díjnak a házi pénztárba történő teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell
az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.
6. §
(1) A rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott összegből a közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő,
vagy eseményenkénti bruttó 8.000 Ft díjazás illeti meg.
(2) A rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott összegből a hivatali helyiségen és munkaidőn
kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti
bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg.
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Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg
hatályát veszíti Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötések, a
bejegyzett élettársi kapcsolat és egyéb anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és az
eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2011.
(VII.07.) számú rendelete.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a
jegyző gondoskodik.
Vác, 2017. június 22.

Fördős Attila

Deákné Dr. Szarka Anita

polgármester

jegyző
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