
 
Felsődobsza Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete  
a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjáról  

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

1. Általános rendelkezések  
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Felsődobsza község közigagzatási területén történő 
házasságkötésekre. 
2.§ E rendelet alkalmazásában:  
(1) hivatali helyiség: 
a) Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai Kirendeltsége (3847 Felsődobsza, 
Kossuth u. 6.) 
b) Közösségi Ház (3847 Felsődobsza, Kossuth u. 5.) 
(2) hivatali munkaidő: Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott Felsődobszai Kirendeltségre vonatkozó munkarend. 
 

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatal i munkaid őn kívül történ ő  házasságkötés 
engedélyezésének szabályai  

 
 
3.§ (1) A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezését 
formanyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.  
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.   
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az 
anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi esemény 
ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a 
személyes adatok védelme biztosított. 
(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn 
kívül lehet lebonyolítani.  
 

3. A szolgáltatás díja  
 
4.§ (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjmentes. 
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja: 10.000,- Ft+ÁFA. 
(3) A díjat a döntés kézhezvételét követő 10 napon belül kell befizetni Felsődobsza Község 
Önkormányzatának házipénztárába. 
(4) A díjfizetés alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt, 
előzetes engedély alapján adható mentesség. 
 

4. Záró rendelkezések  
 
6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a  a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi események 
szolgáltatási díjairól szóló 14/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet. 
 

 

 

Luterán András        Dr. Lerch Ernő Ottó 

polgármester         jegyző 

 


