
Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017.(IV.04.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  

engedélyezésének szabályiról és díjáról 

 

 

 

Nagyrév Község 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 feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Nagyrév község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás 

kapcsán, a rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget Nagyrév, Árpád út 78. 

szám (házasságkötő terem) alatt biztosítja. 

(2) Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott hivatali munkarendtől eltérő időpontban házasságot kötni pénteken 13:00 

órától, 18:00 óráig, szombaton 08:00 órától 18:00 óráig terjedő időszakban lehet. 

(3) A házasságkötés a hivatal házasságkötő termében ingyenes alapszolgáltatás. 

(4) A házasságkötésnél a kellékek (háttérzene, teremdíszítés, asztaldísz, gyertya 

gyertyagyújtáshoz gyertya, a homoköntéshez szükséges kellékek, szülőköszöntő virág, 

pezsgő stb.) biztosítása a szolgáltatást igénybe vevők feladata és költsége. 

 

 

3. § 

 

(1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, kérelemre a jegyző engedélyezi. A 

kérelem jelen rendelet 1. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be.  

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések engedélyezése során az engedélyezőnek 

figyelembe kell vennie a hivatali helyiségbe előjegyzett házasságkötéseket, azokat a hivatali 

helyiségen kívüli házasságkötések, nem veszélyeztethetik. 

(3) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményekért – függetlenül attól, hogy 

hivatali munkaidőben, vagy azon kívül történnek - a megrendelők bruttó 15.000.-Ft-ot 

kötelesek fizetni, az esemény hivatali helyiségen kívüli megkötését engedélyező döntés 

kézhezvételét követő öt napon belül, Nagyrév Község Önkormányzat házipénztárába illetve 

átutalással, Nagyrév Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 

(4) Díjfizetési kötelezettség alól a polgármester ad mentességet, amennyiben a hivatali 

helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 

(5) A (4) bekezdésben maghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik 

házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne 

számára a hivatali helyiségben való megjelenés. 



(6) Amennyiben az esemény elmarad és azt 5 nappal korábban bejelentik, a szolgáltatási díjat 

a hivatal visszafizeti. 

(7) A szolgáltatási díj, Nagyrév Község Önkormányzat bevétele. 

 

 

4. § 

 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt és a 

technikai segítőt, szabadidő illeti meg. 

 

5.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba 

lépést követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

 

 

Nagyrév, 2017. április 3. 

 

 

 Burka István      Dr. Hoffmann Zsolt 

 polgármester      helyettesítő jegyző 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2017. április 04. 

 

 

 

 

Dr. Hoffmann Zsolt 

helyettesítő jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.melléklet 

a 2/2017.(IV.04.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

hivatali helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli 

* engedélyezését. 

 

Név: …………………………………………………………………………………………. 

 

Lakcím:………………………………………………………………………………………. 

 

Levelezési cím:………………………………………………………………………………. 

 

Név: …………………………………………………………………………………………. 

 

Lakcím:………………………………………………………………………………………. 

 

Levelezési cím:………………………………………………………………………………. 

 

Az esemény időpontja: ………………………………………………………………………. 

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín címe: Nagyrév…………………………út………….sz 

A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj / díjak befizetését vállaljuk. 

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomásul vesszük, hogy 

az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha: 

a.) a tanúk- szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk, 

b.) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről, 

c.) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe vissza  utazásáról, 

d.) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi alapiratoknak a házasságkötés 

létesítésének helyszínre való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos 

visszaszállításáról, valamint az anyakönyvi alapiratok helyszínen való biztonságos 

kezelésének feltételiről. 

e.) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény 

bekövetkezése esetén a házasság kötésére alkalmas helyszínként  

………………………………………………………….. jelöljük meg. 

 

Nagyrév,  ……….év……………………. hó …………..nap 

 

 

 ………………………………….   …………………………………. 

  aláírás       aláírás 

 

Az engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom * 

 

………………………………………. 

közreműködő anyakönyvvezető     

 

* kívánt részt alá kell húzni 


