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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegy-

zett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszol-

gáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvé-

nye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Ön-

kormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jog-

körben eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati ren-

delet 2. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi, Költ-

ségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következő-

ket rendeli el: 

1. § 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2022.november 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2022. november 25. 

 

 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 
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1. melléklet 

1. A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. 

pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„1. Hivatali munkaidőn kívül az önkormányzat részére fizetendő díj: 

1.1. Házasságkötő teremben: 15.000,- Ft 

1.2. At. 18. § (3) és a 32. § (3) bekezdése alapján engedélyezett 

külső helyszínen: 15.000,- Ft 

2. Hivatali munkaidőn kívül az anyakönyvvezetőt megillető közreműködési díj: 

2.1. Házasságkötő teremben: 15.000,- Ft 

2.2. At. 18. § (3) és a 32. § (3) bekezdése alapján engedélyezett 

külső helyszínen: 20.000,- Ft” 

 


