Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
(egységes szerkezetbe foglalva a 15/2017. (VII.20.) a 16/2019. (XII.13.) és az 5/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelettel)
Nagyecsed Város Önkormányzat 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:
1. § E rendelet alkalmazásában:
a)1 hivatali helyiség: a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
helyisége
b) hivatali munkaidő: a Hivatal ügyrendjében meghatározott munkaidő
c) 2
2. § (1) Az anyakönyvi esemény kérelemre abban az esetben engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés
ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyv védelme és a
személyes adatok védelme biztosított.
(2) Az anyakönyvi esemény iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg az
anyakönyvvezetőnél írásban kell benyújtani.
(3) A kérelemben meg kell jelölni:
a) az anyakönyvi esemény pontos helyszínét,
b) az anyakönyvi esemény időpontját,
c) nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi eseményhez méltó körülmények
biztosítottak.
(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a
hivatali helyiségben előjegyzett és felvett házasságkötésekre, azok lebonyolítását a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.
(5) Az anyakönyv biztonságos szállításáról és kezeléséről az anyakönyvvezető gondoskodik.
3. § (1)
fizetni.
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Az anyakönyvi eseményekért – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – díjat kell

(2) 4 A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza, amely magába foglalja az
anyakönyvvezető részére meghatározott 5.000 Ft/ alkalom díjat is.
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Módosította: a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. január 1-től
Hatályon kívül helyezte: a 15/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2017.
június 20-tól
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Módosította a 15/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. június 20-tól.
2

4

Módosította az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. március 1-től.

(3)
Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha az lakásban
történik, és az anyakönyvi esemény létesítését kérők bármelyik tagja egészségi állapota, vagy
kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni, vagy a hivatali helyiségben történő
megjelenése aránytalanul nagy nehézségekbe ütközne.
(4) 5 A díjat a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára történő befizetéssel legkésőbb
az anyakönyvi eseményt megelőző 8. napig kell megfizetni.
(5) A befizetett díjat vissza kell fizetni, ha:
a) az anyakönyvi esemény létesítését kérők egyik tagja az anyakönyvi eseményt
megelőzően elhalálozik,
b) az anyakönyvi esemény létesítését kérők egyik tagja az anyakönyvi esemény megtartását
legalább annak tervezett időpontja előtt 3 nappal lemondta.
c) az anyakönyvi esemény a Hivatal hibájából hiúsul meg.
4. § (1) Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi eljárások díjairól szóló 3/2011. (I. 31.)
önkormányzati rendelet.

Kovács Lajos
polgármester
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Dr. Bölcsik István
jegyző

Módosította: a 16/2019. XII.13.) önkormányzati rendelet. hatályos: 2020. január 1-től

melléklet a 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez 6
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjak
1.Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül, hivatali
munkaidőben : 10.000 Ft/alkalom.
2.Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn
kívül: 15.000.-Ft/alkalom.
3.Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül, hivatali
munkaidőn kívül: 20.000.-Ft/alkalom.
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Módosította az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. június 20-tól.

