
 
Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 
Súr  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:  
1. hivatali helyiség: Súr  Község Polgármesteri Hivatalának helyisége. 
2. hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés: Súr Község Polgármesteri Hivatalának 
ügyrendjében meghatározott munkaidőn kívüli házasságkötés. 
 
2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés esetén a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban, e rendelet 1. 
melléklete szerinti nyomtatványon 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 hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötésért a 2. mellékletben meghatározott díjat kell megfizetni, amely 
tartalmazza az anyakönyvvezető részére fizetendő 5.000. Ft/alkalom díjat is. 
  
(3) A díjat Súr Község Polgármesteri Hivatal házipénztárában, vagy Súr Község 
Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára történő utalással kell 
megfizetni. 
 
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
       (2)  Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
8/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet. 

 
Sógorka Miklós       Kadlecsik Gyöngyi 
  polgármester                          jegyző 
 



1. melléklet a    6/2012. (II.23..) önkormányzati rendelethez 
 
         Illetékmentes! 
 
Súr Községi Önkormányzat Jegyzőjének! 
 
SÚR 
Szabadság tér 1.  
 
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.  
 
Név:   ……………………………………………………………………… 
Lakcím:  ……………………………………………………………………… 
Kézbesítési cím: ………………………………………………………………….. 
 
Név   ………………………………………………………………………. 
Lakcím:  ………………………………………………………………………. 
Kézbesítési cím: …………………………………………………………………... 
 
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:  
 
………. Település …………………………… közterület …………. Házszám/hrsz.  
 
A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj befizetését vállaljuk.  
 
Tudomásul vesszük, hogy az engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor 
működik közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha 
a) a tanúk – szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét 
biztosítjuk 
b) gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről 
c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való 
utazásáról és 
d) egyidejűleg gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a 
házasságkötés helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos 
visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének 
feltételeiről.  
 
Súr, ………. év ……….. hó ………… nap  
 
…………………………………   ……………………………………. 
 aláírás        aláírás  
 
A házasság megkötését engedélyezem:  
 
            
       …..…………………………………. 
        jegyző 



 
 
2. melléklet 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez 
 
1.  Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díj:  5.000 Ft/alkalom 
2.  A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díj:   5.000 Ft/alkalom        
 
 
 
 
 
 
 


