
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2015. (II.27.)  önkormányzati rendelete 

Az anyakönyvi eljárások szolgáltatási díjairól 

 
Söréd községi Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló  

2010. évi I. törvény 19 § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. hivatali helyiség: 8072 Söréd, Rákóczi u 59. (házasságkötő terem) és 

                                    8072 Söréd, Rákóczi u. 54. (művelődési ház) 

2. hivatali munkaidő: hétfő – csütörtök 730 –1530óra 

     péntek  730 - 1330 óra 

 

2.§ (1)  A házasulandók kérelme alapján a házasságkötés hivatali munkaidőn kívül és hivatalos 

helyiségen kívül is engedélyezhető pénteken 14-19 óra, szombaton 9 és 19 óra között. 

Amennyiben a házasságkötésre  

a) hivatali munkaidőn kívül kerül sor: 25.000 Ft+ÁFA   

b) hivatali helyiségen kívül kerül sor:  25.000 Ft+ÁFA                                                                                                                                                                                                             

      c)   hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül kerül sor: 50.000.-Ft+ÁFA    

           többletszolgáltatási  díjat kell fizetni    

 

 (2) Az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott többletszolgáltatási díj megfizetése alól mentesül:  

        a) ha a házasulandók  valamelyike Söréd községben legalább 1 éve bejelentett                         

            lakóhellyel rendelkezik 

 

(3) Az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott többletszolgáltatási díj megfizetése alól 

mentesül, ha valamelyik házasulandó, mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora   

miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. 

 

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott többletszolgáltatási díj 50%-át kell megfizetetni 

akkor, ha a házasulandók valamelyike Söréd községben legalább 1 éve bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik 

 

(5) A többletszolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtást követő nyolc napon belül, de 

legkésőbb a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti munkanapig igazolni kell.  

Az igazolás elmulasztása az engedély visszavonásával jár. 

 

(6) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, közreműködő anyakönyvvezetőt választása 

szerint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy 

része helyett díjazás illeti meg, melynek mértéke: 

          a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül      bruttó  7.000,-Ft/alkalom, 

          b) hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben    bruttó  7.000,-Ft/alaklom, 

          c hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívül bruttó 10.000,-Ft/alkalom 

 

3.§  Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba. 
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