Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Az egyes anyakönyvi eljárások engedélyezéséről, és az egyes anyakönyvi eljárásokhoz
kapcsolódó szolgáltatások díjáról
Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény (továbbiakban: anyakönyvi törvény) 96.§-ában foglalt felhatalmazás
alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai munkaidőn kívüli házasságkötés
létesítésének engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként
az önkormányzat részére, valamint a közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ E rendelet hatálya Balatonendréd Község Önkormányzata illetékességi területén
házasságot kötő természetes személyekre és az anyakönyvi eljárás során hivatalosan
közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki.
2.§ E rendelet alkalmazásában:
a) anyakönyvi esemény: házasságkötés
b) hivatali helyiség: Balatonendréd Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi
esemény lebonyolítására alkalmas (Balatonendréd, Fő u. 75. szám alatti ) házasságkötő terem.
c) hivatali munkaidő: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarend szerinti napi munkaidő
3.§ (1) Az egyes anyakönyvi eljárások lefolytatására elsősorban a hivatali helyiség szolgál.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény a házasulandó személyek
valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetének kivételével
Balatonendréd közigazgatási területén a Balatonendrédi Közösségi Házban és az előtte lévő
parkban, az általános iskola éttermében engedélyezhető.

2. Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
lefolytatásának engedélyezése
4.§ (1) Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn
kívüli lefolytatására irányuló kérelmet a házasságkötésre irányuló szándék bejelentésével
egyidejűleg az anyakönyvvezetőnél írásban kell bejelenteni.
(2) A bejelentéssel egyidejűleg az anyakönyvvezető a bejelentő számára átadja a szolgáltatási
díj megfizetésére szolgáló készpénzátutalási megbízást.
(3) A szolgáltatási díjat a kérelmező az (1) bekezdésben megjelölt bejelentést követő 8 napon
belül megfizeti és a befizetésről szóló igazolást legkésőbb a házasságkötést megelőző
munkanapon az anyakönyvvezetőnek bemutatja.
5. § (1) Az anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli lefolytatására irányuló kérelem
benyújtását követően az anyakönyvezető meggyőződik arról, hogy az anyakönyvi esemény
jogszabályi feltételei fennállnak.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvi esemény méltósága és tekintélye nem csorbul, a személyes adatok és az
anyakönyvi iratok védelme biztosított, a kérelmezők az anyakönyvi eljárásért fizetendő

szolgáltatási díjat a 4. § (3) bekezdésben foglaltak szerint megfizették és ezt az
anyakönyvezető előtt igazolták, valamint az anyakönyvi esemény feltételeinek biztosítását a
rendelet 1. mellékletében foglalt nyilatkozatban vállalták.
6. § A hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény
engedélyezését e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell kérni az
anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.
7. § Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túli
engedélyezéséről a jegyző az anyakönyvvezetővel történő egyeztetést követően dönt.

3. Az egyes anyakönyvi eljárások hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn
kívüli lefolytatásának szolgáltatási díja
8. § (1) Az anyakönyvi eseménynek hivatali időben történő lebonyolítása térítésmentes.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali időn kívüli lebonyolításáért 10.000,-Ft+ÁFA díjat kell
fizetni.
(3) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 20.000,Ft,+ÁFA díjat
kell fizetni.
(4) A házasulandó személyek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota
esetén az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívüli
megtartása térítésmentes.

4. Az anyakönyvvezető díjazása
9. § (1) A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi eseményeknél közreműködő
anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként nettó 6.000,-Ft, díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli közreműködésért az anyakönyvezetőt anyakönyvi
eseményenként 10.000,-Ft díjazás illeti meg.
5. Záró rendelkezések
10.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 3/2011. (III.23.) számú önkormányzat rendelet
hatályát veszti.
(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően az anyakönyvezetőnél bejelentett
egyes anyakönyvi eljárásokra kell alkalmazni.
Balatonendréd, 2014. április 30.

Késmárki Tibor
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző
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1. sz. melléklet
Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezési kérelme
KÉRELEM
Hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül * történő házasságkötés
létesítésének engedélyezéséhez
( *megfelelő rész aláhúzandó)
Alulírottak kérjük házasságkötésünk létesítésének hivatali helyiségen kívüli
engedélyezését.
Név: …………………………………………………………………………………………….
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………
Név: …………………………………………………………………………………………….
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………
A hivatalon kívüli helyszín *: Balatonendréd Közösségi Ház
Balatonendréd Közösségi Ház előtti park
Balatonendrédi Általános Iskola Étterme
(* megfelelő rész aláhúzandó)
A 20.000.-Ft + ÁFA, azaz Húszezer forint + ÁFA összegű díjat megfizettük.
Tudomásul vettük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor
működik közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a) a tanúk – és ha szükséges – a tolmács, vagy a jelbeszédben jártas személy
jelenlétét biztosítjuk
b) gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről
c) gondoskodunk a megfelelő hangosításról,
d) gondoskodunk nem várt esemény (eső, vihar) bekövetkezésére másik
helyszín biztosításáról – alkalomnak megfelelő berendezéssel –
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Alulírottak kérjük házasságunk hivatali munkaidőn kívüli megkötésének
engedélyezését.
A 10.000.-Ft + ÁFA, azaz Tízezer forint + ÁFA összegű díjat megfizettük.
Balatonendréd, 2015. …………………………………….

……………………………………..
aláírás

…………………………………………..
aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.

………………………………………….
közreműködő anyakönyvezető

Záradék: A rendelet 2015. április 30. napján 15 napra kifüggesztésre került a Közös
Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi hirdetőtábláján.

Dr. Friss Attila
jegyző
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