
 

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (V.28.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, 

valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról 

 

 

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva , az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján  a  következőket rendeli el: 

 

  1. Általános rendelkezések 

 

1. §  E rendelet alkalmazásában: 

 a) Hivatali helyiség: Zalahaláp Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 

biztosított házasságkötő terem. 

 b) Munkaidő: 

hétfőtől csütörtökig 730 – 1600 óra között 

pénteken 730 – 1330 óra között 

 c) Hivatalos eljárás: az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 25 – 

25/A. §-ában rögzített eljárás. 

   

  2. Házasságkötés hivatali helyiségen kívül 

 

2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő  

házasságkötést a házasuló felek írásbeli kérelmére a jegyző engedélyezi. (1. 

melléklet) 

 

 (2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző abban az esetben 

engedélyezi, ha az At. 15/A. § (4) bekezdésében foglalt feltételeket a házasuló 

felek biztosítják. 

 

 (3) Amennyiben a házasságkötésre kért helyszínt az anyakönyvvezető nem ismeri, 

helyszíni szemlét tart, melynek alapján javaslatot tesz a jegyzőnek a kérelem 

elbírálására. 

 

 (4) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért az 2. melléklet 3:B, vagy 

4:B, vagy 9:B, vagy 10:B mezőjében meghatározott díjat kell fizetni.  

 

 (5) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egy időben kell teljesíteni, és 

a befizetést igazoló bizonylat bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása, 

vagy az esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére az 

elutasítást, illetve az esemény tervezett napját követő 5 munkanapon belül a 

polgármesteri hivatal visszafizeti. 

 

 (6) Mentesek a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért meghatározott díj 



megfizetése alól a házasuló felek, ha a házasságkötésre valamelyik házasuló fél 

közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt kerül sor. 

 

  3. Házasságkötés munkaidőn kívül 

 

3. § (1) A munkaidőn kívüli házasságkötést a házasuló felek írásbeli kérelmére a jegyző 

engedélyezi munkanapon 1630 és 1900 óra között, heti pihenőnapon 1000 és 1900 

óra között. 

 

 (2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért az 2. melléklet 6:B, vagy 

7:B, vagy 9:B, vagy 10:B mezőjében meghatározott díjat kell fizetni.  

 

 (3) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egy időben kell teljesíteni, és 

a befizetést igazoló bizonylat bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása, 

vagy az esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmezők részére az 

elutasítást, illetve az esemény tervezett napját követő 5 munkanapon belül a 

polgármesteri hivatal visszafizeti. 

 

 (4) Mentesek a munkaidőn kívül történő házasságkötésért meghatározott díj 

megfizetése alól a házasuló felek, ha a házasságkötésre valamelyik házasuló fél 

közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt kerül sor. 

 

  4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

 

4. §  Ha az anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 

40. § (2) és (3) bekezdése szerint meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, 

úgy őt a hivatali munkaidőn kívül végzett munkáért a kifizetéskori illetményének 

a szabadidőre járó arányos összege illeti meg. Ha a házasságkötés heti 

pihenőnapon történt, az anyakönyvvezetőt a szabadidőre járó arányos összeg 

kétszeresének megfelelő díj illeti meg. 

 

  5. Záró rendelkezés 

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2)   Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az Sz.M.Sz. – ben szabályozott módon, az     

  önkormányzat  hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 

 

 

 Bedő Lajos Sándor sk.                                                                Dr. Gelencsér Ottó sk. 

   polgármester                                                                            jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. május 28. 
 

 

 

 

                     Dr. Gelencsér Ottó sk. 

            Jegyző 

 



 

 

 

1. melléklet a 6/2013. (V.28.)  önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

 

Hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi 

kapcsolat 

létesítésének engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 

helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.* 

Név: 

Lakcím: 

Kézbesítési cím: 

 

Név: 

Lakcím: 

Kézbesítési cím: 

 

A hivatali helyiségen kívüli cím: 

Zalahaláp___________________________________________________________________ 

 

Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvi esemény díját legkésőbb a szertartást megelőző 10. 

napig meg kell fizetnünk. 

 

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 

közre az anyakönyvi esemény lebonyolításánál, ha 

a. a tanúk – szükség esetén - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 

biztosítjuk 

b. gondoskodunk az anyakönyvi esemény megünneplésének méltó keretéről 

c. gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való 

utazásáról 

d. gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyv helyszínre 

szállításáról, biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való 

biztonságos kezelése feltételeinek megteremtéséről 

 

Engedélyezni kért időpont: __________év__________hónap______nap___________óra 

 

Zalahaláp, _______év__________hó_________nap 

 

________________________________                  __________________________________ 

                              aláírás                                                                          aláírás 

 

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.* 

 

A hivatali időn kívüli engedélyezés esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott 

mértékű díjazást kérem.* 

                                                                                   __________________________________ 



                                                                                              közreműködő anyakönyvvezető 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 



 

 

2. melléklet a 6/2013. (V.28.)  önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 A B 

1.  A szolgáltatás megnevezése Díja (Ft) 

2.  Házasságkötés munkaidőben, hivatali helyiségen kívül  

3.  Hivatalos eljárás 7.500 

4.  Hivatalos eljárás, gyertyagyújtás, szavalat, ünnepi beszéd, 

szülőköszöntés a házasulók által hozott virággal 

15.000 

5.  Házasságkötés munkaidőn kívül, hivatali helyiségben  

6.  Gépzene, hivatalos eljárás 4.500 

7.  Gépzene, hivatalos eljárás, gyertyagyújtás, szavalat, ünnepi 

beszéd, szülőköszöntés a házasulók által hozott virággal, pezsgő 

szervírozása a házasulók által hozott pezsgővel 

7.500 

8.  Házasságkötés munkaidőn és hivatali helyiségen kívül  

9.  Hivatalos eljárás 12.000 

10.  Hivatalos eljárás, gyertyagyújtás, szavalat, ünnepi beszéd, 

szülőköszöntés a házasulók által hozott virággal, pezsgő 

szervírozása  a házasulók által hozott pezsgővel 

15.000 

 

 

A szolgáltatások díjai ÁFA-mentesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 


