
 
 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a családi eseményekről szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati 

 rendeletének módosításáról 

 

 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a családi eseményekről szóló 

3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: rendelet/ bevezető része 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 

42/A. § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

2. § A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"5. § A hivatali munkaidőn kívül történő családi események lebonyolításában 

közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett 

az alábbi díjazás illeti meg: 

 

 a) a hivatali helyiségben, munkaidőn kívül ellátott feladatáért a közreműködő 

anyakönyvvezetőt bruttó 4.000,-Ft/esemény, 

 b) a hivatali helyiségen és munkaidőn kívül ellátott feladatáért a közreműködő 

anyakönyvvezetőt az 1. melléklet 10. pontjában meghatározott díjból bruttó 10.000,-

Ft/esemény."    

 

3. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"6. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet, 

valamin a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók."      

 

4. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

5. § (1) Ez a rendelet 2013. május 2-án lép hatályba. 

       (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2013. március 29. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs                                                                        Dr. Nyíkos Sára  

polgármester                                                                                        jegyző  

 

 



 
 

 

1. melléklet a 10/2013. (III.29.). önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

1. A hivatali helyiségben munkaidőn kívül megtartott családi eseményekkel kapcsolatos 

többletszolgáltatások díjai (a díjak az áfát nem tartalmazzák) 

 

 

1.1. A hivatali helyiség használatának díja                                      13.000 Ft 

1.2. Asztali kis virágtál biztosítása                                                4.500 Ft 

1.3. Asztali nagy virágtál biztosítása                                               5.500 Ft 

1.4. Orgonazene biztosítása                                                 3.600 Ft 

1.5. Gépi zene szolgáltatása (igény szerint hozott CD felvételről)      3.800 Ft                                                                                                           

1.6. Gyertyagyújtás, díszgyertya biztosítása                                       1.800 Ft 

1.7. Anyakönyvi díszborító biztosítása                                                  1.500 Ft 

1.8. Névvel és dátummal gravírozott kristálypohár biztosítása           3.300 Ft /db.                                                                                                                   

1.9. A hivatal által biztosított pezsgő és felszolgálása          2.200 Ft/üveg

                                                          

1.10. A kérelmezők által biztosított pezsgő felszolgálása       1.400 Ft/üveg 

                                                        

1.11. A kérelmezők vagy a hivatal által biztosított                              1.800 Ft/üveg 

alkoholmentes pezsgő és felszolgálása      

                                 

 

2. A hivatali helyiségen és munkaidőn kívül megtartott családi események 

többletszolgáltatásainak díja (a díjak az áfát nem tartalmazzák) 

    

 

2.1.      A hivatali helyiségen és munkaidőn kívül megtartott családi események  

szervezési költségei:         45.000 Ft 

                                                                                                                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


