
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

a hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül kötendő  házasság 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 
pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96.§ a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 18.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Köröm Község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki. 
 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
 

2. § 
 

(1) Hivatali munkaidő: a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi 
Kirendeltségének nyitva tartása: hétfő-csütörtök: 07.30-16.00-ig; péntek: 07.30-13.30-
ig. Az ezen időpontokon kívül történő házasságkötés a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés. 

 
A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

 
3. § 

 
(1) Hivatali helyiség: a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi 

Kirendeltségének irodája: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 
(2)  Az ezen a helyiségen kívül kötendő házasság a hivatali helyiségen kívül kötött 

házasságkötés.  
 

4.§ 
 

(1) A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül kötendő házasságkötés 
esetén fizetendő többletszolgáltatás díját valamint az anyakönyvvezető díjazását és 
juttatását jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(2) A fizetendő díjat a szándék bejelentésével egyidejűleg kell az önkormányzat 
házipénztárába befizetni. 

(3) A már bejelentett szándék csak írásban vonható vissza, ez esetben a befizetett összeget 
a befizető részére vissza kell fizetni. 

 
 
 
 
 
 



 
Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Köröm, 2017. április 10. 
 
 
 
 
Tóth Tibor              Sinai Bertalanné 
polgármester        jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 10. 
 
 
                Soltész Balázs  
         aljegyző 
 
 
 
 

 
1. sz. melléklet 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül kötendő  házasság 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló 5/2017. (IV.10.) sz. rendeletéhez 

 
 
1. A hivatali munkaidőn kívül kötött házasságkötés díja: 10.000.- Ft. 
2. A hivatali helyiségen kívül kötött házasságkötés díja: 10.000.- Ft. 
3. Az anyakönyvvezető részére külön díjazás kizárólag a hivatali munkaidőn kívül 

történő esemény esetén jár melynek díja eseményenként 10.000.- Ft. 
4. Az anyakönyvvezetőt megillető ruházati költségtérítés összege évente: 50.000.-Ft 

 


