Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól.
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya Abádszalók Város Anyakönyvvezetőjének illetékességi területén, hivatali
helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésekre és egyéb családi
események társadalmi megünneplésére terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában
a., Hivatali helyiség: Abádszalók Város Önkormányzata által térítésmentesen biztosított, az
anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas arra kijelölt helyiség.
b., Hivatali munkaidő: Abádszalók Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.
c., Anyakönyvi esemény: házasságkötés,
d., Külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli, arra alkalmas egyéb helyiségek és helyszín
e., Rendkívüli körülmény: valamely házasulónak közeli halállal fenyegető egészségi állapota
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés,
családi esemény engedélyezésének szabályai
3.§
(1) Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap és
vasárnap kivételével – hivatali munkaidőn kívül pénteken 12.00 órától 18 óráig, szombati
napon 9.00 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
(2) A hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény – az 1982. évi 17. tvr 15/A. § (4)
bekezdésében megfogalmazott feltételeken túl – akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött a helyiség alkalmasságáról. Külső helyszínek kizárólag
olyan hely fogadható el, ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve a
személyi adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(3) Egyházi szertartás helyínén anyakönyvi esemény nem tartható.
(4) A hivatali helyiségen kívüli esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a
hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(5) Hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül, - kivéve a
rendkívüli körülményt – anyakönyvi esemény nem engedélyezhető.
Díjfizetési kötelezettség
4. §
(1) A hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményekért a
megrendelők 15.000.- Ft + ÁFA díjat kötelesek fizetni.
(2) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn túl anyakönyvi esemény díja 20.000.- Ft
+ ÁFA.
(3) Hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül, anyakönyvi esemény csak rendkívüli
körülmény esetén engedélyezhető, mely díjmentes.
Az anyakönyvvezető díjazása
5. §
(1) A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy
egy része helyett e rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl közreműködő anyakönyvvezetőt
anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000.- Ft illeti meg, havonta elszámolva.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény után az anyakönyvvezetőt bruttó
15.000.- Ft illeti meg, havonta elszámolva.
(4) Az anyakönyvi eseményekért járó díjak mértékét évente, az Önkormányzat
költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg felül kell vizsgálni.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Abádszalók, 2012. február 27.
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jegyző

