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Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

14/2013. (VI. 27.) rendelete 

 

az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, díjazásáról 

 

 

 

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye   

(Mötv.) 32. cikk  (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Mötv. 20. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és 

a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 42/A. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés  létesítése engedélyezésének szabályaira, a 

többletszolgáltatás ellentételezésére valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékére az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Nagykörű Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) illetékességi területén történő  anyakönyvi eseményekre. 

 

2. § 

 

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen  kívüli lebonyolításáról e rendeletben 

foglaltak teljesítése érdekében a felek az 1. melléklet szerinti megállapodást kötik. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáról e 

rendeletben foglaltak teljesítése érdekében a felek az 1. melléklet szerinti 

megállapodást kötik.  

 

3. § 

 

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. napja 

közötti időben engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok 

(zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatt, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet9 

esetén – az anyakönyv illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az csak a 

házasságkötő teremben tartható meg. 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül térítésmentesen 

biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 

(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali munkaidőben 

térítésmentes. 

(3) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja 

hivatali munkaidőn túl 10.000 Ft + Áfa, mely a tárgyi és  személyi feltételek 

biztosítását tartalmazza. 

(4) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításának szolgáltatási díja 15.000 Ft + Áfa. 
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(5) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításának szolgáltatási díja 20.000 Ft + Áfa.  

(6) A (3)-(5) bekezdésben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem 

adható. 

(7) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli 

halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, 

továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. 

(8) A (3)-(5) bekezdésben meghatározott díjakat a megállapodás aláírásakor kell 

megfizetni a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába. Anyakönyvi 

eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni írásban, legkésőbb az anyakönyvi 

eseményt megelőző 5. napon lehet. 

(9) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt 

legkésőbb az anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható 

le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza. 

 

5. § 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményben 

közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett – esetenként – nettó 

5.000 Ft díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben, vagy hivatali helyiségen kívüli 

anyakönyvi eseményben  közreműködő anyakönyvvezetőt  közreműködéséért 

választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

szabadidő helyett – esetenként – nettó 10.000 Ft díjazás illeti meg. 

(3) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményben 

közreműködő anyakönyvvezető közreműködéséért nem jár díjazás. 

(4) Az anyakönyvi esemény egyéb szolgáltatási díjait – az igénylő döntése szerint igénybe 

vehető -  e rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon a hirdetőtáblán  való kifüggesztéssel 

történik. 

 

 

 

dr. Varga Zoltán                                                                                         dr. Veres Nándor 

  körjegyző                                                                                                    polgármester 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

2013. június 27-én. 

 

 

dr. Varga Zoltán 

körjegyző  
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1.sz. melléklet a 14/2013. (VI. 27.)   önkormányzati rendelethez 

 

MEGÁLLAPODÁS 

házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez 

 

mely létrejött egyrészről a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (5065 Nagykörű Május 

1 út 1.)  mint Szolgáltató, másrészről 

 

 

Név: ……………………………………….. 

 

Név: ……………………………………….. 

 

 

Szül.hely, idő: …………………………….. 

 

Szül.hely, idő: …………………………….. 

 

 

Lakcím: …………………………………… 

  

…………………………………………….. 

Lakcím: …………………………………… 

  

…………………………………………….. 

 

 

szám alatti lakosok, mint Megrendelők között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1.) A Szolgáltató az anyakönyvi események engedélyezésének szabályáról, díjazásáról szóló 

………………. rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Megrendelők részére  ………….. 

év……………………..hó……… napján ………. órától  Nagykörű 

……………………………………………………..(helyszín)  anyakönyvi szolgáltatást nyújt. 

2.) A Megrendelők tudomásul veszik és aláírásukkal megerősítik, hogy anyakönyvi esemény 

hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén 

- kötelesek biztosítani  a tanúk   és – ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas 

személy jelenlétét, 

- gondoskodnak a házasságkötés  létesítésének méltó keretéről, 

- gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról és 

- egyidejűleg az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés 

létesítésének helyszínre való szállításáról és a hivatali helyiségbe  való biztonságos 

visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének 

feltételeiről.  

3.) Megrendelők tudomásul veszik, hogy a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 

kizárólag május 1. és augusztus 31. napja közötti időben engedélyezhető azzal a feltétellel, 

hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 

30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén – az anyakönyv illetve az anyakönyvvezető védelme 

érdekében –  az csak hivatalos házasságkötő teremben tartható meg. 

4.) A Megrendelők az 1.) pontban szereplő szolgáltatásért ………………  Ft, azaz 

………………………………… forint díjat kötelesek megfizetni a Szolgáltató részére. 

5.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1.) pontban megjelölt helyi 

önkormányzati rendelet valamint  a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

Nagykörű, 20………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………                                         ………………………………. 

            Megrendelő                                                                          Megrendelő 

 

 

 

………………………………… 

Jegyző 
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2. sz. melléklet a 14/2013. (VI. 27.)  önkormányzati rendelethez 

 

 

Házasságkötés esetén egyéb szolgáltatások díja: 

 

- vers  (amatőr előadóval:                               2.000 Ft 

- orgona zene (orgonistával):                          4.000 Ft 

- gyertyagyújtás:                                             1.500 Ft 

 

 

 

          


