
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

….2017. (…...) önkormányzati rendelete  

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól, és többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak 

mértékéről 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 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: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Nagycenk Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötések létesítésére terjed ki. 

 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Hivatali helyiség: az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított, a házasságkötés 

lebonyolítására kijelölt helyiség (9485 Nagycenk, Gyár u. 2.,  Községháza Díszterme) 

 

b) Hivatali munkaidő: a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 

 

Az engedélyezés szabályai 

 

3. § 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg, írásban kell 

benyújtani a Hivatal jegyzőjéhez, aki arról a kérelem benyújtásától számított nyolc napon 

belül, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt. 

 

(2) A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság vasárnap, valamint az 

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésében 

meghatározott munkaszüneti napokon. 

 

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés az At. 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek 

teljesítése esetén engedélyezhető azzal, hogy a döntést megelőzően az anyakönyvvezető a 

házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, majd a 

jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz. 
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Díjfizetési kötelezettség 

 

4. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés hivatali helyiségben történő 

lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként 10.000 Ft+ÁFA. 

 

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő 

lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként 30.000 Ft+ÁFA. 

 

(3) A díjfizetési kötelezettség a házasságkötést megelőzően előre, számla ellenében az 

önkormányzat számlájára történő befizetéssel teljesíthető. 

 

(4)   A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg. 

 

(5)   A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 20.000 Ft díjazás illeti meg. 

 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

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

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At. rendelkezései irányadóak. 

 

(3) Hatályát veszti Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

8/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

Csorba János       Percze Szilvia 

polgármester             jegyző 

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület 2017. …..   ülésén  fogadta el, a  jegyző 

……… kihirdette. 

Percze Szilvia 

      jegyző 

 


