
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Hivatali helyiségen kívüli helyszín alatt a házasságkötő helyiségen (Pápa, Fő u. 12.) kívül 

minden más helyszín értendő. 

 

(2) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

a) kedden és csütörtökön 16.00-18.00 óráig, 

b) pénteken 12.30-18.00 óráig, vagy 

c) szombaton 14.00-20.00 óráig 

terjedő időszakban tartható. 

 

2. § 

 

(1) A házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párok a 

a) hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helységben történő házasságkötésért és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért 7 500 forint, 

b) hivatali munkaidőben, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítéséért 63 500 forint, vagy 

c) hivatali munkaidőn és hivatali helységen kívüli házasságkötésért és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítéséért 71 000 forint 

többletszolgáltatási díjat kötelesek megfizetni. 

 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a házasulandók vagy a bejegyzett 

élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók valamelyikének közeli halállal fenyegető 

egészségi állapota esetén. 

 

(3) A házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párok az (1) 

bekezdésben foglaltakon túl a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben vagy hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során igénybe 

vett 

a) zeneszolgáltatásért 3 000 forint+ÁFA, 

b) szavalatért 3 500 forint+ÁFA, 

c) gyertyagyújtásért 800 forint+ÁFA, 

d) pezsgőfelszolgálásért 1 400 forint+ÁFA 

többletszolgáltatási díjat kötelesek megfizetni. 
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(4) 1A házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó párok az (1) 

és (3) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatási díjat legkésőbb a házasságkötést 

vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző hét utolsó munkanapjáig 

kötelesek a Pápa Város Önkormányzata 11748045-15429410 számú költségvetési 

elszámolási számlájára befizetni és a befizetését tényét igazolni. 

 

3. § 

 

Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lebonyolításáért az 

anyakönyvvezetőt eseményenként a 

a) hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben történő többletszolgáltatásért bruttó 6 000 

forint díjazás, 

b) hivatali munkaidőben,  hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatásért bruttó 10 000 forint 

díjazás, 

c) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatásért bruttó 10 000 forint 

díjazás illeti meg. 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) 2 

 

 

Pápa, 2017. április 28. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 Kiadmány hiteléül: 

 

 

 _______________ 

 köztisztviselő 

 
1 Módosította: 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. 02. 15-től 
2 Hatályát veszti a 2010. évi CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján. 


