
Mátranovák Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötésekkel kapcsolatos díjazásról szóló 5/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Mátranovák Község Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

meghatározott jogkörben eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötésekkel kapcsolatos 

díjazásokról szóló 5/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„3.§  

(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, ha lebonyolítására a hivatali munkaidőn túl vagy – 

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott 

napokat kivéve – pihenőnapon kerül sor. A hivatali munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 

16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni az önkormányzat 

részére. 

(3) Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepség 

esetén díjat kell fizetni az önkormányzat részére. 

(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.” 

 

2. § 

Ez a rendelet 2021. március 23. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Mátranovák, 2021. március 22. 

 

                       Bodor Ernőné sk.                                                                         Urbányi Edina sk. 

                       polgármester                                                                                       jegyző 



Záradék: 

A 2/2021. ( III. 22.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. március 22. napján megtörtént.  

A rendelet hatályba lépésének napja: 2021. március 23. 

A rendelet hatályát veszti: 2021. március 24. 

 

 

 Mátranovák, 2021. március 22. 

 

P.H. 

 

   

                                                                              Urbányi Edina sk. 

 jegyző 
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1. számú melléklet 

DÍJAK  (Ft) 
( az általános forgalmi adót tartalmazza ) 

 
 

helyszín/időpont  házasságkötés  névadó   évforduló  

hivatali helyiségben   

- munkaidőben  - 5.000 10.000 

- munkaidőn kívül  20.000  15.000 30.000 

hivatali helyiségen kívül   

- munkaidőben  50.000 30.000 30.000 

- munkaidőn kívül  50.000 30.000 30.000 

 
 


