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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 
a családi események során alkalmazandó szolgáltatási díjakról  

 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, illetve az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet 41/B. § (6) bekezdésének a) és b) pontjaiban adott felhatalmazás alapján a családi események során alkalmazandó 
szolgáltatási díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Marcali Város közigazgatási területén történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és 
egyéb családi események esetén a társadalmi megemlékezés és megünneplés kapcsán az e rendeletben megjelölt 
szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 
 

2. § 
 

(1) A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és egyéb családi események esetén a társadalmi megemlékezés 
és megünneplés esetében ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése, amely az alkalmas hivatali 
helyiség térítésmentes biztosítását, a hivatalos szöveg elmondását, zeneszolgáltatást CD-ről, emléklap átadását és a szükséges 
anyakönyvi eljárás lefolytatását jelenti.  

(2) Állampolgársági eskü esetén az (1) bekezdésben meghatározottakon túl térítésmentes alapszolgáltatás a pezsgő és a 
virágcsokor. 
 

3. § 
 
(1)1 A házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítési és egyéb családi események esetében - ideértve a polgári 
gyászszertartást is- a társadalmi megemlékezés és megünneplés során jelen rendelet 2. §-ában foglalt alapszolgáltatásokon 
felüli, meghatározott többletszolgáltatásokért, az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli 
tevékenységéért, a szónokért e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatásért fizetendő díjat az eseményt megelőző 3 munkanapon belül a 
Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodája által kiállított készpénz-átutalási megbízáson kell 
megfizetni. A megfizetést legkésőbb az eseményt megelőző munkanapon a hivatali munkaidő végéig kell az 
anyakönyvvezetőnek igazolni. 

(3)2 Az anyakönyvvezetőt az e rendeletben meghatározott hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli tevékenységéért –
választása szerint- a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az e 
rendelet 2. mellékletében meghatározott díjazás illeti meg. 

 
4. § 

 
Házasságkötés 

 
A Marcali Városi Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas helyiséget, amely a Marcali Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal díszterme vagy kisterme (8700 Marcali Rákóczi u. 11. emelet). 
 

5. § 
 

                                                
1 Módosította: 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2011. október 22-től. 
2 Módosította: 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2011. október 22-től. 
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(1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnek minősül Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI.26.) számú rendelete 102. § (1) bekezdésében 
meghatározott munkaidőn kívüli házasságkötés. 

(2)3 Nem köthető házasság az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 15/A. § (8) bekezdésében meghatározott napokon. 
 

6. § 
 
(1)4 A házasság hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezésére az Atvr. 15/A. § (3)-(5) 
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakra irányuló kérelmet indokolással ellátva a jegyzőnek címezve írásban kell 
benyújtani. 

(3)5 

(4)6 
 

7. § 
 
(1)7 Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli esemény miatt kerül sor, nem kell az e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott díjat megfizetni.  

(2) Rendkívüli eseménynek minősül különösen, ha a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget, ha valamelyik 
házasulandó mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető 
hivatalos helyiségében való megjelenés. 
 

8. § 
 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
 

A bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére az e rendelet 4-7. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
 

9. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a már bejelentett eseményekre is alkalmazni kell. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatal által a családi és egyéb események megrendezése során alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló 
21/2001. (VI. 22.) számú rendelete. 
 

 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 

 
 

 

                                                
3 Megállapította: 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. október 22-től. 
4 Megállapította: 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. október 22-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. október 22-től. 
6 Hatályon kívül helyezte: 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. október 22-től.  
7 Módosította: 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2011. október 22-től. 
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1. melléklet a 15/2011. (II. 25.) számú rendelethez 

 
 

A megrendelő által a többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
 
 

TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS DÍJA 
1. Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 15.000.- Ft + Áfa/ esemény 
2. Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 11.000.- Ft + Áfa/ esemény 
3. Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 20.000- Ft + Áfa/ esemény 
4. Hivatali helyiségen kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése 15.000.- Ft + Áfa/ esemény 

5. Hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése 11.000.- Ft + Áfa/ esemény 

6. Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése  20.000.- Ft + Áfa/ esemény 

7. Hivatali munkaidőn kívül történő egyéb család esemény megünneplése 
(névadó, házassági fogadalom megújítása…) polgári gyászszertartás 
kivételével 

15.000.- Ft + Áfa/ esemény 

8. Versmondás 3.000.- Ft+ Áfa /esemény 
9. Gyertya 1.200.- Ft /3 db 
10. Pezsgő 1.500.- Ft/ üveg 
11. Polgári gyászszertartás szónoki és szervezési díja 15.000.- Ft + Áfa/ esemény 

 
 

 
2. melléklet a 15/2011. (II. 25.) számú rendelethez8 

 
 

Az anyakönyvvezető önkormányzat által történő díjazása 
 

I. Az anyakönyvvezetőt a polgári gyászszertartás szónoki tevékenységéért 10.000.- Ft/esemény összegű díj illeti meg.  
 

II. Az anyakönyvvezetőt az I. pontban meghatározotton kívüli családi eseményekben történő közreműködéséért: 
 

a) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben történő családi esemény után díjazás nem 
 

b) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő családi eseményért 5.500.- Ft/ esemény összegű díj 
 
c) a hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben történő családi eseményért 8.000.- Ft/ esemény összegű díj 

 
d) a hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő családi eseményért 10.000.- Ft/ esemény összegű 

díj 
 

 illeti meg. 
 
 

                                                
8 Módosította: 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2011. október 22-től. 


