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Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint 

a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 

önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 

17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről szóló 17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint 

módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2021. november 25. 

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 
Dr. Nagy Lajos 

jegyző 
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1. melléklet 

1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről szóló 17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 

1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

(Sorszám

   

A 

Házasságkötés, bejegyzett élettársi 

kapcsolat   

B 

Többletszolgáltatás

   

díja*   

C 

Anyakönyvvezető 

díja   

D) 

1 Nagykőrös, 

Szabadság tér 5. 

 20.000,-Ft bruttó 8000,-Ft 

2  5. § alapján 

engedélyezett 

helyszín 

55.000,-Ft bruttó 15.000,-Ft 

” 

 

   * A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
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Végső előterjesztői indokolás 

Általános indokolás 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 

részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 17/2017. (VI.30.) 

önkormányzati rendelete 2017. július 1. napjával lépett hatályba. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2017. 

szeptember 28. napján a rendelet módosítását kezdeményezte figyelemmel arra, hogy a házasság 

időpontjának meghatározása az anyakönyvvezető és a házasulók megegyezésén, közös akaratán 

alapszik, nem lehet normatív szabályozás tárgya. Ennek megfelelően módosult a helyi rendelet. 

Jelenleg a rendelet mellékletének módosítását indokolja a 2021. évben a házasságkötő terem 

melletti vizes blokk teljes körű felújítása, a házasulandó felek, és a vendégek részére kialakított, 

az előkészületet segítő helyiség biztosítása. A jövőbeni tervek között szerepel a házasságkötő 

terem, és előtere felújítása. 

A rendelet módosítására tett javaslatnak fedezete az anyakönyvi eseményekkel összefüggésben 

keletkezett bevétel. 


