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Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének   

14/2017. ( V.30.) sz. önkormányzati rendelete 

a házasságkötések szolgáltatási díjáról valamint az anyakönyvvezetők 

közreműködésének díjazásáról 

Egységes szerkezetben 

 

Zamárdi Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján, a 

2010. évi I. törvény 19.§.(1) bekezdésében valamint a 32/2014.évi KIM. rendeletben  kapott 

felhatalmazás alapján ezen rendeletben meghatározott szabályok alapján biztosít anyakönyvi 

többlet  szolgáltatást az illetékességi területén. 

 

1.§ 

Zamárdi Polgármesteri Hivatala térítésmentesen biztosítja hivatali munkaidőben, a képviselő 

testület hivatalában, Zamárdi Szabadság tér.4.sz. alatti  házasságkötésre alkalmas hivatali 

helyiségében az anyakönyvvezető közreműködését a házasságkötés   alkalmával. 

 

2.§* 

Anyakönyvvezetői közreműködés hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül  

 

(1) A hatályos jogszabályok alapján lehetséges a hivatali helyiségen és hivatali időn túli 

anyakönyvvezetői közreműködésre vonatkozó többlet szolgáltatás nyújtására a 

jegyzőhöz címzett arra irányuló kérelem esetén. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott anyakönyvvezetői szolgáltatást a jegyző 

engedélyezi a beérkezett kérelemtől számított 8 napon belül. 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal a (1) bekezdésben meghatározott többlet szolgáltatás igénybe 

vétele esetére az alábbiakban meghatározott díjfizetési kötelezettséget írja elő. 

 

 munkaidőn kívül a polgármesteri hivatal a Zamárdi Szabadság tér 4.sz. alatti 

hivatalos helyiségében 40.000.-Ft 

 munkaidőn belül a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségen kívül: 

- vízparton, téren, vendéglátóhelyen vagy egyéb házasságkötésre alkalmas  

helyszínen  40.000,-Ft 

- hajón  80.000,-Ft 

 Munkaidőn kívül a nem hivatali házasságkötő teremben nyújtandó többlet 

anyakönyvvezetői szolgáltatás díja 10.000,-Ft-al magasabb összegben kerül 

megállapításra. 
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(4) A hivatali időt a Zamárdi Város Önkormányzat „köztisztviselők közszolgálati 

jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről” alkotott 1/2014. (I.28.) számú 

önkormányzati rendelete tartalmazza, mely ezen rendeletmegalkotásának 

időpontjában: 

 

Hétfőtől csütörtökig:   07.45 – 16.00 óráig 

Pénteken                      07.45 – 14.45 óráig tart. 

         

(5) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen 

kívüli megkötésében, továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a 

házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.  

(6) *  

 

3.§. 

 

Az anyakönyvvezető díjazása 

 

(1) A  többlet szolgáltatást végző anyakönyvvezetőt az általa hivatali munkaidőn kívül 

végzett többlet  tevékenységéért a fentiekben meghatározott díj 40%-a illeti meg .  

 

(2) Amennyiben a többlet szolgáltatást igénylőket nem terheli díjfizetési kötelezettség,  

úgy az eljáró anyakönyvvezetőt  megfelelő mértékű szabadidő illeti meg munka ideje 

terhére, vagy annak ellenértéke. Ezen ellenérték összege az anyakönyvvezetési 

feladatot ellátó tisztviselő 3 munkaórára jutó munkabérének összege.  

 

4.§. 

Díjfizetési mentesség 

 

(1) Mentesül a hivatali helyiségen és hivatali időn kívül igényelt anyakönyvvezetői 

többlet közreműködési díj megfizetése alól az a házasulandó pár, amelynek legalább 

egyik tagja a szertartás időpontját megelőzően legalább 3 hónappal korábban már 

Zamárdi város lakosa volt. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a 2. §. (1) bekezdésében 

meghatározott kérelem előterjesztésével egyidejűleg díjfizetési mentességre vonatkozó 

kérelem is benyújtható valamely itt meg nem határozott, de méltányolható ok alapján. 

A kérelmek teljesíthetőségéről a polgármester dönt. 
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*A 2.§ (6) bekezdést 3/2021. (I.29.) Ör. helyezte hatályon kívül. Hatályba lép: 2021. február 1. 

5.§. 

Záró rendelkezések 

(1) Ezen rendelet 2017. június 1. napjától lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépés 

napját követően igényelt többlet anyakönyvvezetői szolgáltatások igénylése esetén 

kell alkalmazni. 

  

(2) Ezen rendelet hatályba lépését megelőző napon hatályát veszti a Zamárdi Város 

Önkormányzat 6/2007. (II.27) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal által a családi 

és egyéb események megrendezése során alkalmazott szolgáltatási díjakról, az (1) 

bekezdésben meghatározott kivétellel. 

 

 Zamárdi, 2017.május 29. 

 

 

Csákovics Gyula                                                       dr. Kerekes Gyöngyi  

 polgármester                                                   jegyző helyettesítésével megbízott 

                                                                                              aljegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve:  

Zamárdi , 2017. május 30.                                      

 

        dr. Kerekes Gyöngyi 

          jegyző helyettesítésével megbízott 

         aljegyző 

 


