
Balkány Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

10/2011.(IV.28.)  
önkormányzati rendelete 

(A0) 
 

A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és díjairól  

 
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési  
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A §. (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján– az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya Balkány város közigazgatási területén történő házasságkötésre, illetve 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed 
ki. 
 

2. § 
 

Hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívül házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése 

 
(1) Az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiség.: 4233 Balkány, Rákóczi 

u. 8. házasságkötő terem. 
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

engedélyezését e rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a 
bejelentkezési szándékkal egyidőben. 

(2)  A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt. 
(3) Az anyakönyvvezetőnek a külső helyszínre való utazására a 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott díj nyújt fedezetet. 
(4) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés vagy a 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali 
helyiségbe történő visszaszállításáról a díj megfizetésével gondoskodik. 
 

3. § 
 

(1) Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése, mely jogszabályban meghatározott munkarendtől eltérően történik. 
Vasárnap és ünnepnap (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem 
engedélyezhető. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének engedélyezését e rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni 
a bejelentkezéssel egyidejűleg. 

(3) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt. 
 
 
 



4. § 
 

Önkormányzat részére, anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 
 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése esetén 2011. évben 18.000 Ft-ot + ÁFA kell fizetni. 
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

esetén 2011. évben 25.000 Ft-ot + ÁFA kell fizetni 
(3) Az (1) és (2) pontban meghatározott díjat a kérelmező az anyakönyvi eseményt megelőző 

5. napig a Polgármesteri Hivatal pénztárában az erről kiállított számla alapján fizeti be. 
(4) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötésben és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében való közreműködésért 
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő 
vagy eseményenként bruttó 8.000- Ft díjazás illeti meg. A közreműködő 
anyakönyvvezetőt megillető díjazás kifizetése havonta utólag, a jegyző igazolása alapján 
történik. 

(5) A házasulók, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők az anyakönyvi eseményért 
az (1) – (2) bekezdés szerinti díjakat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen 
kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik 
házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne 
számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés.  

E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.  
 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) E rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. 
 

 
 
 
 
 

Pálosi László     Karóczkai Istvánné 
polgármester      jegyző  

 
 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetve 2011. ……… …. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
Balkány, 2011. ……….. 
 
 
   

Karóczkai Istvánné  
         jegyző 
 



1. sz. Melléklet  
a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati 
rendelethez 

 
          
 

KÉRELEM 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

engedélyezéséhez 
 
Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
helyiségen kívüli engedélyezését. 
 
Név: ______________________________________________________________________ 
Lakcím: ___________________________________________________________________ 
Levelezési cím: _____________________________________________________________ 
 
 
Név: ______________________________________________________________________ 
Lakcím: ___________________________________________________________________ 
Levelezési cím: _____________________________________________________________ 
 
 
A hivatali helyiségen kívüli helyszín megnevezése: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 
közre a házasságkötésnek/a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen 
kívüli lebonyolításánál, ha 
a./ a tanúk, tolmács, vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk, 
b./ gondoskodunk a házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről, 
c./ gondoskodunk az anyakönyv helyszínen történő biztonságos kezelésének feltételeiről. 
 
 
Kelt : Balkány,_____________________________ 
 
 
___________________________________   ____________________________ 
            kérelmező aláírás      kérelmező aláírása 
 
 
A kérelmezők által megjelölt külső helyszín   alkalmas  –   nem alkalmas  a házasságkötésre/ 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, a kérelem engedélyezését  javaslom –nem javaslom. 
 
 
        ____________________________ 
                     anyakönyvvezető 

 



2. sz. Melléklet  
a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati 
rendelethez 

 
          
 
 

KÉRELEM 
 

hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
engedélyezéséhez 

 
 
 
Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
munkaidőn kívüli engedélyezését. 
 
Név: ______________________________________________________________________ 
Lakcím: ___________________________________________________________________ 
Levelezési cím: _____________________________________________________________ 
 
 
Név: ______________________________________________________________________ 
Lakcím: ___________________________________________________________________ 
Levelezési cím: _____________________________________________________________ 
 
 
Vállaljuk, hogy az önkormányzat által megállapított hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséhez megállapított díjat az 
anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig a Polgármesteri Hivatal pénztárában az erről 
kiállított számla alapján befizetjük. A befizetést igazoló számlát az anyakönyvvezetőnek 
bemutatjuk, aki ennek fénymásolatát az alapiratokhoz csatolja. 
 
 
Kelt :Balkány,_____________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________________   ____________________________ 
            kérelmező aláírás      kérelmező aláírása 
 
 
  
 
 



Függelék  
a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati 
rendelethez 

 
 

(1) A díjakat Balkány Város Polgármesteri Hivatal házipénztárába (4233 Balkány, 
Kossuth u. 5.) kell befizetni. 

(2) A befizetést igazoló számlát be kell mutatni, melyet az anyakönyvvezető 
fénymásolatban az alapiratokhoz csatol. 

(3) Az anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményeken való közreműködésről 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az esemény helyét, időpontját és egy 
megjegyzés rovatot, melyben fel kell tüntetni az anyakönyvi esemény megtörténtét, 
vagy elmaradásának tényét. 

(4) Az anyakönyvvezető díjazása a nyilvántartás szerint, jegyző által igazolt teljesítés 
alapján történik. 

(5) Az anyakönyvvezetőnek a 4.§ (4) bekezdése szerint – szabadidő biztosítása, vagy a 
díjazás igénybevétele- választásáról nyilatkoznia kell. 

 
 


