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GÁBORJÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2017. (II.14.) sz. önkormányzati rendelete 

 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés 

szabályairól 
a 14/2017. (VIII.10.) sz. önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben 
 

Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Gáborján Község közigazgatási területén történő házasságkötésre (a 
továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.  

 
Értelmező rendelkezések 

2.§ 
 

(1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés. 
(2) Hivatali helyiség: Gáborján Községi Önkormányzat tanácsterme (4122 Gáborján, Fő u. 
106.sz.).  
(3) Hivatali munkaidő: Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkarend.  
 

 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatal munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályai 
3.§ 

 
(1) Az anyakönyvi eseményt a Gáborján Községi Önkormányzat tanácstermében (4122 

Gáborján, Fő u. 106. sz.) kell megtartani.  
(2) Hivatalos helyiségben kívüli anyakönyvi eseményt a Faluházban (4122 Gáborján, Fő u. 

49. sz.) lehet lebonyolítani.    
 

4.§ 
 

(1) Hivatali helyiségben anyakönyvi eseményt: 
a) hivatali munkaidőben lehet lebonyolítani. 
b) hivatali munkaidőn kívül: pénteki napokon 14.00 órától, szombati napokon 

10.00 órától lehet megtartani.  
 
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény pénteki napokon 14.00 órától, 
szombati napokon 10.00 órától tartható meg.   

 
5.§ 
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(1) Az anyakönyvvezető kizárólag jegyzői engedéllyel tarthatja meg a házasság hivatali 
helyiségen kívüli megkötését.  

(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítása csak akkor engedélyezhető, 
ha a helyiség  házasságkötésre alkalmas. 

(3) Amennyiben az anyakönyvi eseményt hivatali helyiségben, illetve hivatali munkaidőn 
kívüli megkötését a jegyző nem engedélyezi, akkor a határozata ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálásának határideje nyolc nap.   

 
Az anyakönyvi esemény többletszolgáltatási díja  

 
6.§ 

 
(1)1 A hivatali helyiségben, továbbá hivatali munkaidőben, és a hivatali munkaidőn kívül az 
anyakönyvi esemény megtartása ingyenes.  
 

(2) A hivatali helyiségén kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén többletszolgáltatás 
ellentételezéseként díj kerül megállapításra: 

a) Faluház (4122 Gáborján, Fő u. 49. sz.):     10.000.-Ft 
b) Gáborján Község közigazgatási területén:      15.000.-Ft  

 
(3) A többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díj összegét a házasságkötést 

megelőzően három nappal kell az önkormányzat házi pénztárába befizetni.    
(4) Az elmaradt anyakönyvi esemény esetén a befizetett díj visszafizetésre kerül. 

 
 

7.§ 
 
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint törvényben meghatározott szabadidő vagy bruttó 10.000.-Ft díjazás illeti 
meg.   

Záró rendelkezések 
8.§ 

 
(1) A rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 
szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései az 
irányadók. 

(2) Ez a rendelet 2017. február 16. napján lép hatályba. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a házasságkötések és a családi 

események szolgáltatási díjairól szóló 7 /2014. (VIII.27) önkormányzati rendelet. 
 

 
Gáborján, 2017.február 14. 
 
 
       Mező Gyula                                                                  Jenei Attila  
               polgármester                                                                          jegyző 

                                                 
1 Módosította a 14/2017. (VIII.10.) sz. önkormányzati rendelet 1. §. (1) 


