
Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete 
12/2011. (III.30.) rendelete 

 
az anyakönyvi rendezvényekről 

 
(10/2013.(V.29.)önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben) 

 
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §. (4) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 
A rendelet hatálya Örményes község közigazgatási területén történő házasságkötési, és egyéb 
családi események (továbbiakban: rendezvény) társadalmi megünneplése kapcsán az e 
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki. 
 
 

2. §. 
 
(1) A rendezvényen hivatali munkaidőn belül ingyenes az alapszolgáltatás, ha az 
anyakönyvvezető közreműködése munkaidőben, a hivatalos helyiségben történik és a 
jogszabályban rögzített hivatalos szöveget és eljárást foglalja magában. 
 
(2)*1 Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 5222 Örményes, Arany János út 16. 
Házasságkötő terem. 
 
(3) Amennyiben a kérelmezők nem az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatás 
igénybevételét kérik, a szolgáltatásért díjat kell fizetni.  

 
3. §. 

 
(1) Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli 
körülmény miatt kerül sor. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamely 
házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés 
lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. 
 
(3) *1 Hatályon kívül helyezve. 

 

(4)*1 Hatályon kívül helyezve.   
 

4. §. 
 
(1)*1 A Rendelet 2. §. (3) bekezdése szerinti szolgáltatási díjat a Tiszatenyői Közös 
Önkormányzati Hivatal Örményesi Kirendeltségének (továbbiakban: Hivatal) pénztárába kell 
befizetni a rendezvényt megelőző 15. napig.  
 
(2) Amennyiben a szolgáltatási díjat határidőben nem fizetik meg, úgy az (1) bek. szerinti 
időpont után igény szerint az alapszolgáltatás vehető igénybe, vagy a rendezvény után a díj 
150 %-át kötelesek megfizetni, a rendezvényt megelőző munkanapig. 
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(3)*1 Amennyiben a rendezvény elmaradását a tervezett időpont előtti 3. napig bejelentik, a 
szolgáltatási díj 90 %-át a Hivatal visszafizeti.  
 
(4)*1 A Hivatal örményesi lakóhellyel nem rendelkező köztisztviselőinek a rendezvényekért a 
szolgáltatási díjak 90 %-át kell megfizetniük.  
 
(5)*1 Örményes községben lakóhellyel rendelkező lakos a szolgáltatási díjakból 90 % 
kedvezményre jogosult, a hivatali helyiségen kívüli rendezvények kivételével.  
 
 

5. §. 
 
 

A rendezvényekért a szolgáltatási díjakat, valamint az anyakönyvvezető díjazását a rendelet 1. 
sz. melléklete tartalmazza, a díjakat szükség szerint felül kell vizsgálni. A szolgáltatást 
igénybevevőkkel kötendő megállapodást a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. §. 
 
(1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni.  
 
 
 
   (: Török Csaba :)                                                                               (: Buzás Istvánné dr.:) 
      polgármester                                                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2011.03.30. 
 
 
*1  10/2013.(V.29.)önkormányzati rendelettel módosítva 
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1 melléklet 
 

I. A családi eseményeken igénybe vehető szolgáltatások 
 

1. Örményes Község Képviselő-testület Önkormányzata munkanapokon az 
anyakönyvvezető hivatali munkaidejében térítésmentesen biztosítja a rendezvény 
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget és az alapszolgáltatást (jogszabályban 
rögzített hivatalos szöveg és eljárás). 
 
2. Munkanapokon az anyakönyvvezető hivatali munkaidejében az alapszolgáltatáson 
felüli szolgáltatásokért 5.000.- Ft + ÁFA összeget kell megfizetni, mely a tárgyi és 
személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre vonatkozó igény alapján: 
 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 
 
3. A hivatali munkaidőn kívüli rendezvényekért alkalmanként 15.000.- Ft + ÁFA díjat 
kell fizetni, mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre 
vonatkozó igény alapján: 
 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
A 2. és 3. ponton felül felmerült igények költségei teljes mértékben a szolgáltatást 
igénybevevőt terhelik. 

 
 
 

II. A családi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díja 
 

 
Az anyakönyvvezető részére anyakönyvi rendezvényeként bruttó 8.000.- Ft juttatást 
biztosít, melyet a rendezvényt követő hónapban kell kifizetni. 
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2 melléklet 
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal 
                Örményesi Kirendeltsége 
      5222 Örményes, Arany János út 16.  
              Tel./Fax/: 56/339-043 
 
és 
 
Név: ______________________________     Név: __________________________________ 
 
Lakcím: ___________________________     Lakcím: _______________________________ 
 
szám alatti lakosok 20___. év ___________________ hó ________ nap _________órakor 

tartandó házasságkötésére, egyéb családi esemény ünneplésére – az alábbi megállapodást 

kötötték:   (I. – II.) A megfelelő bekarikázandó! 

I. 
 

Munkanapokon az anyakönyvvezető hivatali munkaidejében az alapszolgáltatáson felüli 
szolgáltatásokért 5.000.- Ft + ÁFA összeget kell megfizetni, mely a tárgyi és személyi 
feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint: (Az igényt aláhúzással kell jelezni!) 
 

 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
 

II. 
 

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményért 15.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni, 
mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint: (Az igényt aláhúzással 
kell jelezni!) 

 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 
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Az ezen felül felmerült igények költségei teljes mértékben a szolgáltatást igénybevevőt 
terhelik. 
 
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben  a fenti összeget a rendezvényt megelőzően 15 nappal 
korábban, (          év,                hó             napig) a Hivatal pénztárába nem fizetjük be, úgy az 
alapszolgáltatást (hivatali munkaidőn belül, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és 
eljárás) vagyunk jogosultak igénybe venni, vagy a rendezvény után a szolgáltatási díj 150 %-
át kell megfizetnünk, a rendezvényt megelőző munkanapig. 
 
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a rendezvény elmarad és azt a rendezvény előtt 3 
nappal korábban bejelentjük, a Hivatal a szolgáltatási díj 90 %-át fizeti vissza. 
Amennyiben nem jelezzük az esemény elmaradását, úgy a befizetett összeget a Hivatal nem 
fizeti vissza. 
 
Örményes, 20____. ________________________________ 
 
 
__________________________________           _________________________________ 
 
                              Megrendelő                                              Anyakönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


