
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

29/2011. (V.31.) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 
összefüggő szolgáltatások díjairól

Várpalota  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az anyakönyvekről,
a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42./A (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  valamint  ugyanezen  törvényerejű  rendelet  15/A  (6)  (7)
bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ E rendelet hatálya Várpalota város közigazgatási területén történő házasságkötésre, valamint
bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítésével  kapcsolatos  eljárásokra  (továbbiakban:  anyakönyvi
eseményekre), az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatásra, és az anyakönyvvezetőkre terjed ki. 

2.§ A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben történő anyakönyvi események alapszolgáltatása
(törvényességi rész) díjmentes, többletszolgáltatása (beszéd, gyűrűhúzás, szülőköszöntés, pezsgős
koccintás) bruttó 2000 Ft.

3.§ Hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő anyakönyvi események alapdíja bruttó
2000  Ft  (törvényességi  rész),  többletszolgáltatás   (beszéd,  gyűrűhúzás,  szülőköszöntés)  díja
alapdíjon felül további bruttó 2000 Ft. Az alap és többletszolgáltatás díja együttesen bruttó 4000 Ft .

4.§ Hivatali  munkaidőn  kívül,  külső  helyszínen  (Thuri  Vár  és  Nagy  Gyula  Galéria)  történő
anyakönyvi  események  díja  20.000  Ft  (16.000  Ft  +  25  %  ÁFA),  ebből  az  anyakönyvvezetőt
megillető díjtétel összege bruttó 5000 Ft.

5.§ Törvényességet nem igénylő családi eseményeknél (névadó, házassági évforduló) a bruttó 2000
Ft  alapdíjat  kell fizetni.

6.§ A  díj  megfizetése  alól  mentesülnek  az  ügyfelek,  ha  a  felek  valamelyikének,  vagy
mindkettőjüknek  közeli  halálával  fenyegető  egészségi  állapota  indokolja  a  hivatali  helyiségen
kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény megtartását. 

7.§ Amennyiben az anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli
munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, abban az esetben az anyakönyvvezetőt
a kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege illeti meg.  

8.§ Az anyakönyvi eseményeket igénybe vevő felek az 1. melléklet kitöltésével nyilatkoznak.  A
megállapított  díjat  postai  utalványon kell  befizetni  Várpalota  Város  Önkormányzata  12081000-
00115409-00100001 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

9.§ E rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.

V á r p a l o t a ,  2011. május 31.

                     Talabér Márta                                                         Máténé dr. Ignácz Anita
                        polgármester                                                                          jegyző



1. melléklet a 29/2011. (V.31.) .önkormányzati  rendelethez

VŐLEGÉNY
Neve:…………………………………………………………………………………….

Lakcíme:…………………………………………………………………………………

Telefonszáma:………………………………………………………………………..…..

MENYASSZONY

Neve:…………………………………………………………………………………….

Lakcíme:…………………………………………………………………………………

Telefonszáma:……………………………………………………………………………

A házasságkötés időpontja: 20….. év ……………… hónap ………. nap…… óra ….... perc

Várható létszám: ……….. fő   Szülők:………. fő

Az igényelt szolgáltatások: Szolg. díj (Ft), mely az ÁFA-t tartalmazza

- alapszolgáltatás …………………………….

- többletszolgáltatás …………………………….

Összesen:  …………………………….

Házasulandó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az eseményt megelőző 3. nap 16.00 óráig a
szolgáltatás díját befizetik.

…………………………………… …………………………………….
          vőlegény menyasszony


