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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 
 

a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról 

 
 
 
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § 
(6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
44/A. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a következőket rendeli el: 
 

 
1. § A rendelet hatálya Nagymaros Város közigazgatási területén történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során igénybevett többletszolgáltatásra terjed ki. 
 
2. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából többletszolgáltatásnak minősül a házasság, 
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, 
továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. 
(2) Hivatali helyiségnek a Nagymaros, Fő tér 5. szám alatti Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő terme minősül. 
(3) Munkaidő kívül történik a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, ha 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott 
munkarenden kívül kerül arra sor. 
 
3. § (1) A hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése esetén 15 000 Ft összegű díjat kell fizetni.  
(2) A hivatali helyiségen kívül munkaidőben történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése esetén 20 000 Ft összegű díjat kell fizetni. 
(3) A hivatali helyiségen és munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése esetén 30 000 Ft összegű díjat kell fizetni. 
(4) A díjak magukba foglalják a tárgyi és személyi feltételek biztosítását. 
 
4. § (1) A házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő 
anyakönyvvezetőt 
a) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott esetben 10 000 Ft, 
b) a 3. § (3) bekezdésben meghatározott esetben 20 000 Ft 
összegű díj illeti meg, melyet a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
szabadidő egésze helyett vehet igénybe. 
 
5. § (1) Az e rendeletben meghatározott díjakat a kérelmezőnek a Polgármesteri Hivatal 
házipénztárába, vagy postai feladóvevénnyel, vagy a Polgármesteri Hivatal költségvetési 
elszámolási számlájára történő átutalással a házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítését megelőzően meg kell fizetnie. 
(2) A kérelmezőnek a díj megfizetését az anyakönyvvezető részére az (1) bekezdésben 
meghatározott fizetési módoknak megfelelő bizonylattal igazolni kell. Ennek hiányában a 
házasságkötésnél, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél munkaidőn kívül, vagy 
hivatali helyiségen kívül az anyakönyvvezető nem működhet közre. 
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6. § Ez az önkormányzati rendelet 2011. április 29. napján lép hatályba. 
 
 
 

Petrovics László                                                 dr. Horváth Béla 
                          polgármester                                                            jegyző 

                     s. k.                                                                       s. k. 
 

 
 
 

 


