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NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 
 
 

12/2015. (IX.30.)  
 

önkormányzati rendelete 
 
 
 
 
 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról  

  
 
 
 
 
 

Záradék:  
A rendelet megalkotás napja: 2015. szeptember 28. 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. szeptember 30. 
 
A rendelet hatályba lépés napja: 2015. október 1. 
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Nagylak Község Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. § (1) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, valamint az 
anyakönyvvezető díjazásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. § A rendelet hatálya Nagylak község közigazgatási területére terjed ki. 

 
2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
 
1. hivatali helyiség: a Nagylak Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Nagylak, Petőfi u. 
14. szám alatti községháza épületének tanácsterme,  
 
2. hivatali munkaidő: a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő, 
 
3. hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre meghatározott időszak: hétfő – csütörtök 
munkanapjainak 16,00 és 18,00 óra közötti, pénteki munkanapjának 13,30 és 18,00 óra közötti és 
szombati napjának 10,00 és 18,00 óra közötti időszaka. 

 
II. Fejezet  

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

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani a jegyzőnek.  
(2) A kérelemben meg kell jelölni: 

a) a házasságkötés pontos helyszínét, 
b) a házasságkötés időpontját, 
c) nyilatkozatot arról, hogy a tolmács jelenlétét biztosítják, gondoskodnak az 

anyakönyvvezető helyszínre és hivatali helyiségbe történő visszaszállításáról és a 
helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak. 

(3) A hivatali időn kívül történő házasságkötés időpontja az 2. § 3. pontjában meghatározott 
időszakon belüli időpontra tűzhető ki. 

 
 
 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés esetén fizetendő díj mértéke 

4. § 
 (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén díjat kell fizetni. 
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(2) Hivatali munkaidőn túli házasságkötésért és a bejegyezett élettársi kapcsolat létesítéséért 
fizetendő díj: 7.500 Ft/alkalom. 
(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért függetlenül attól, hogy munkaidőben, vagy 
azon túl történik 15.000 Ft/alkalom. 
(4) A (2) – (3) –as bekezdésben foglalt díj tartalmazza az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díjat is. 
(5) A (3)-as bekezdésben meghatározott díj 50 %-ának megfelelő mértékű díjat kell fizetni a 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha: 

a) a házasuló egészségi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben  
    megjelenni, vagy 
b) a házasuló közeli hozzátartozója mozgáskorlátozott és ez az állapot jelentősen 

megnehezíti számára a hivatali helyiségben történő megjelenést. 
(6) A (2)-(3), illetve az (5) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötést megelőző napig 
házipénztárba történő befizetéssel készpénzben, vagy átutalási megbízással kell megfizetni 
Nagylak Község Önkormányzata pénzforgalmi elszámolási számlájára.  
(7) Ha az anyakönyvi esemény elmarad, az ügyfél a befizetett díj visszatérítésére akkor tarthat 
igényt, ha a szertartás lemondására a tervezett időpontot megelőző utolsó munkanapon, a hivatali 
idő végéig írásban az anyakönyvvezetőnek bejelentik.  
 
 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

5. § 
 

A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben meghatározott szabadidőt választja, szertartásonként bruttó 8.000,- Ft összegű díjazás 
illeti meg. 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

6. §  
Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.  
 
Nagylak, 2015. szeptember 30. 
 
Gyarmati András       Nyergesné Kovács Erzsébet  
  polgármester  jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel közzétéve. 
 
Nagylak, 2015. szeptember 30. 
 

      Nyergesné Kovács Erzsébet  
         jegyző 

 


