
Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2016.(VI.30.) önkormányzati 

rendelete 

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Nyalkai Kirendeltségének 

helyisége, és a Nyalkai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér helyisége, 

b) hivatali munkaidő: A Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjében 

meghatározott munkaidő. 

c) hivatali munkaidőnek minősül a b) ponton kívül, a pénteki nap 14.00-18.00-ig terjedő, 

valamint a szombati nap 10.00-18.00-ig terjedő időszak. 

 

2. § 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – díjat kell 

fizetni. 

(2) A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza, amely magába foglalja az 

anyakönyvvezető részére meghatározott 8.000 Ft/alkalom díjat is. 

(3)       Az 1. mellékletben meghatározott díj 5%-ának megfelelő mértékű díjat kell fizetni a 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha az lakásban vagy egészségügyi, szociális 

intézményben történik, és: 

a) a házasuló egészségi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni, 

vagy 

b) a házasuló közeli hozzátartozója mozgáskorlátozott és ez az állapot jelentősen 

megnehezíti számára a hivatali helyiségben történő megjelenést. 

(4) Az 1. mellékletben meghatározott díjat a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetési elszámolási számlájára történő befizetéssel az anyakönyvi eseményt megelőző 

napig kell megfizetni. 

 

3. § 

 

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

iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni: 

a) a házasságkötés pontos helyszínét, 

b) a házasságkötés időpontját, 

c) nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak. 

 

4. § 



 

(1) Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

1. melléklet az 5/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a bejegyezett élettársi kapcsolat 

létesítéséért fizetendő díj: 15.000 Ft/alkalom. 

 

2. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért és bejegyezett élettársi kapcsolat 

létesítéséért fizetendő díj: 35.000 Ft/alkalom. 

 


