
EGYSÉGES SZERKEZET 

Hatály: 2021. február 1. − 

7/2017. (VII.05.) önkormányzati rendelet  

A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól  

 

Mátételke község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (VII.05.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól 

 

Mátételke 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. Értelmező rendelkezések 

1. § 

E rendelet alkalmazásában: 

Hivatali munkaidő: Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

Szervezeti és Működési Szabályzata 8. mellékletében meghatározott munkarendje. 

 

2. Házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli tartása engedélyezésének szabályai 

 

2. § 

(1) A házasságkötés hivatali helyszíne: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 

Mátételkei Kirendeltségének, Mátételke, Kossuth u. 2. található díszterem.  

(2)1 Házasságkötés – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott munkaszüneti 

napok kivételével – hivatal munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16.00 – 19.00 óráig, 

pénteken 12.00 -19.00 óráig, szombaton 08.00 – 19.30 óráig terjedő időszakba 

engedélyezhetők  

(3)2 Vasárnap, december 31-én, továbbá a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése a házasulók valamelyikének 

a) közeli halállal fenyegető egészségi állapota, súlyos betegsége esetén engedélyezhető. 

 

3. Házasságkötés hivatali helyiségen kívül tartása engedélyezésének szabályai 

 

3. § 

 

Hivatali helyiségen kívül házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a szertartás lebonyolítására 

a vendéglátástól elkülönített helyiség, terület, vagy szabadtéri helyszín esetén az esőhelyszín, 

 
1 Módosította a 10/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2021. január 1-től. 
2 Módosította az 1/2021.(I.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2021. február 1-től. 
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valamint a személyes adatok, anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított és a 

szertartás méltósága, tekintélye nem csorbul. 

 

4. A házasságkötés szolgáltatási díjai 

 

4. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben, valamint hivatali helyiségen kívül tartott 

házasságkötés esetén az önkormányzat részére a többletszolgáltatásért fizetendő díjat és – 

annak részeként – az anyakönyvvezetőt megillető díjat az 1. melléklet tartalmazza. 

(2)  A (1) bekezdésben foglalt díjakat az házasságkötést megelőző két héten belül, a Hivatal 

által kiállított számla alapján kell megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat 

bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezetőnek igazolni. 

(3) Díjmentes a szolgáltatás, ha hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül 

anyakönyvvezetői közreműködésre a kérelmezők valamelyikének közeli halállal fenyegető 

egészségi állapota miatt van szükség. 

5. Záró rendelkezések 

5. § 

Ez a rendelet 2017. július 10. napján lép hatályba. 

6. § 

Hatályát veszti Mátételke község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 

házasságkötésekkel összefüggő szabályokról és szolgáltatási díjakról szóló 10/2011.(IV.28.) 

önkormányzati rendelete. 

Mátételke, 2017. július 5. 

Nagy Noémi                                 Patocskai Ibolya  

                   polgármester                                  jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 

Mátételki Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Mátételke, 2017. július 5-én. 
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Patocskai Ibolya 

 jegyző 
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1. melléklet a 7/2017. (VII.05.) önkormányzati  rendelethez * 

 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

házasságkötés és bejegyzett  

élettársi kapcsolatok létesítése  
az önkormányzat részére 

a többletszolgáltatásért 

fizetendő díj 

 

 

anyakönyvvezetőt 

megillető díj 
hivatali  

munkaidőn  

kívül 

hivatali 

helyiségen kívül 

 

1. 
Díszterem   

5.000,- Ft 

 

4.000,- Ft 

 

2. 

 

2.§ (1) bekezdés 

alapján 

engedélyezett 

helyszín 

 

7.000,- Ft 

 

5.000,- Ft 

3. 

2.§ (2) bekezdés 

alapján 

engedélyezett 

2.§ (1) bekezdés 

alapján 

engedélyezett 

helyszín 

10.000.-Ft 8.000.-Ft 

 

 

* Módosította a 10/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §, az 1/2021.(I.27.) 

önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2021. február 1-től. 

 


