
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

6/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete 
 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének  
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak  

mértékéről 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Arló Nagyközség 
Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2016. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területén történő házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény) 
terjed ki. 
 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Arlói Polgármesteri Hivatal Arló, Ady Endre út 162. szám alatti 
épületének helyiségei és Arló Nagyközség Önkormányzata Faluházában Arló, 
Ady Endre út 160. szám alatt található házasságkötő terem. 

b) hivatali munkaidő: az Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott munkaidő. 

 
3. § 

 
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben, valamint a (2) 

és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl lehet 
lebonyolítani. 
 

(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13,30 és 18,00 óra, 
szombaton 9,00 és 18,00 óra között lehet lebonyolítani. 
 

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel 
kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok 
lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. 

 
 

4. § 
 
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi 

esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 
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(2) Az anyakönyvi esemény lebonyolításakor alapszolgáltatásként térítésmentesen 
biztosításra kerül az eseményhez méltó helyiség, ünnepi beszéd, a gyertya, az 
emléklap, továbbá hivatali helységen belül a gépi zene.  
 

(3) Az alapszolgáltatások közé nem tartozó szükséges kellékek biztosításáról - igény 
szerint – a házasulók gondoskodnak. 
 

(4) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 6.000,- Ft 
+ÁFA. 
 

(5) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény 
lebonyolításának díja 10.000,- Ft +ÁFA. 
 

(6) A hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény 
lebonyolításának díja 16.000,- Ft + ÁFA. 
 

(7) Azon házasulandók, akik közül legalább az egyik fél arlói állandó lakóhellyel 
rendelkezik, a meghatározott díjakból 50% kedvezményre jogosultak. 
 

(8) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamelyikének 
közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális 
intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. 
 

5. § 
 

(1) A díjakat az anyakönyvi eseményt megelőző napig be kell fizetni az Arlói 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 
11734121-15726102-00000000 számú számlájára vagy közvetlenül a házipénztárba, 
melynek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. 
 

(2) Anyakönyvi esemény végleges elmaradása esetén az anyakönyvvezető írásos jelzése 
alapján a befizetett díjat a Hivatal visszafizeti. 
 

6. § 
 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben meghatározott szabadidőt választja, 
a) a rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott összegből anyakönyvi 

eseményenként 4.000,- Ft díjazás illeti meg, 
b) a rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott összegből anyakönyvi 

eseményenként 10.000,- Ft díjazás illeti meg. 
 
 
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. április 4-én lép hatályba, a 4. § (7) bekezdés kivételével a 
rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házasságkötési szándék 
anyakönyvi eseményére kell alkalmazni. 
 

(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2011. (I. 31.) önkormányzati 
rendelet. 
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Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea  
        polgármester                                                                            jegyző 


