
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események
engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről

Szalatnak Község Önkormányzatának 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:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya Szalatnak Községi Önkormányzat illetékességi területén házasságot kötő
természetes személyekre, továbbá az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában
álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Anyakönyvi esemény: házasságkötés létesítése,
b) Hivatali helyiség: Szalatnak Községi Önkormányzat által biztosított, az anyakönyvi esemény

lebonyolítására alkalmas helyiségek: 7334 Szalatnak, Béke utca 2. és 4. szám. (Közösségi és
Művelődési Ház)

c) Hivatali munkaidő: Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.

d) Többletszolgáltatás: anyakönyvi eseménynek hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali
helyiségben hivatali munkaidőn túl, valamint hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túl
történő lebonyolításához anyakönyvvezető biztosítása.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai

3. §

(1) Anyakönyvi esemény - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap
kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16 órától 18 óráig, pénteki
napon 13,30 órától 18 óráig, szombati napon 9 órától 18 óráig terjedő időszakban tartható.

 (2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az
anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető
köteles meggyőződni a megjelölt helyszín anyakönyvi esemény lebonyolítására való
alkalmasságáról.

(3) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett,
hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.

(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését írásban kell kérni az
anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.



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

Anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásokért fizetendő díjak

4. §

(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, munkaidőben történő lebonyolítása díjmentes.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli lebonyolításáért - a
(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 20.000,- Ft díjat kell fizetni.

(3) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn túl történő lebonyolításáért 10.000,- Ft
díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(4) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő
lebonyolításáért 10.000,- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(5) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota fennállása esetén
az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túl történő megtartása
díjmentes.

(6) A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott díjat Szalatnak Községi Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára készpénz átutalási megbízáson kell befizetni és az
anyakönyvvezetőnek az anyakönyvi eseményt megelőző 5 napon belül be kell mutatni, aki az erről
készített fénymásolatot az anyakönyvi alapirathoz csatolja. Anyakönyvi esemény elmaradása esetén
a befizetett díjat kérelmező részére az anyakönyvvezető írásos jelzése alapján a hivatal visszautalja. 

Az anyakönyvvezető díjazása

5. §

(1) Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze helyett eseményenként

a)  a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés esetén 20.000.- Ft
díjazás

b) a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben történő közreműködés esetén 10.000.- Ft
díjazás

c) a hivatali helyiségben és munkaidőn kívül történő közreműködés esetén 10.000.- Ft díjazás illeti
meg.

Záró rendelkezések

6.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Szalatnak, 2017. április 13.

                                           Bregó János                         Dr. Markó Gábor
                                            polgármester                             jegyző

Záradék:

E rendelet 2017. április hó 28.napján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2017. május 2.

                                                                                                              
                                                                                   

  Dr. Markó Gábor
                                                                                                        jegyző 

                                                                                            


