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Nagybánhegyes község 
ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
 

2/2017. (II.14.) Ör. 
 

RENDELET 
Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötések engedélyezésének szabá-
lyairól és díjairól 

 
 
 

 
 



Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.) önkor-
mányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötések engedélyezésé-
nek szabályairól és díjairól 

 
 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt hivatali helyiségben, továbbá a hivatali 

helyiségeken kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre illetve bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésére valamint névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősí-
tése és egyéb családi esemény megünneplésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) 
terjed ki. 

(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiség (a továbbiakban: hiva-
tali helyiség) Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Nagybánhegyesi Kirendeltsége 5668 
Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. 

(3) A rendelet alkalmazásában a hivatali idő: 
a) hétfő-csütörtök: 8.00 órától – 16.00 óráig 
b) péntek: 8.00 órától – 14.00 óráig 
(4) Anyakönyvi esemény munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli megünneplésének 

engedélyezése iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezető-
nél benyújtani. 

 
2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és október 30 napja között en-

gedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az anyakönyvi 
eseményen résztvevő személyek védelme érdekében az anyakönyvi esemény csak a hivatali 
helyiségben tartható meg. 

(2) Kedvezőtlen időjárási viszonynak tekintendő a zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Cel-
sius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet. 

(3) Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása 
kötelező. 

 
3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 2.000,- Ft + 

ÁFA/anyakönyvi esemény. 
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 2.000,- Ft + ÁFA/anyakönyvi 

esemény. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem 

nyújtható. 
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt 

megelőző 10. napon kell megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat vissza-
igényelni az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével csak írásban lehet, legkésőbb az 
anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig. 

(5) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az 
anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkü-
lönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza. 

 
4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvveze-

tőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meg-
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határozott szabadidő helyett eseményenként 2.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésé-
ben megállapított díj terhére. 

(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt 
közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatá-
rozott szabadidő helyett eseményenként 2.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (2) bekezdésében 
megállapított díj terhére. 

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

 
 
 

 
Nagybánhegyes, 2017. február 13. 
 
                            Farkas Sándor                                                            Giliczó Pálné 
                             polgármester                                                                  jegyző 
 
Kihirdetve: 
 
Nagybánhegyes,  2017. február 14. 
 
 
                                        Giliczó Pálné 
                                              jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


