Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében, a 2010. évi CXLVIII.
törvény 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A (6), (7) bekezdésében, a 42/A § (4)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére, családi események (névadó, házassági évforduló) társadalmi megünneplésére (a
továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény).
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
2. § (1) Anyakönyvi esemény létesítésének hivatali helyisége 8275 Balatonhenye, Kossuth u.54. szám
alatt van.
(2) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szabadnapon ( szombat ) lehet.
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn
kívül lehet lebonyolítani.
(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már
előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli
anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény az anyakönyvi kellékek megfelelő elhelyezése és
az anyakönyvi esemény méltóságteljes jellegének érvényesülése érdekében – a 3. § (2) bekezdésében
foglalt kivétellel - akkor engedélyezhető, ha a felek:
a) gondoskodnak kb 150 cm x 80 cm sima felületű, 80 cm- 100 cm közötti magasságú asztalról,
b) gondoskodnak szél, csapadék, napsütés hatásaitól mentes zárt helyiségről.
(6) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem engedélyezhető
a) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott közúti járművön történő
közreműködéssel,
b) a légi közlekedésről szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján lajstromozásra kötelezett légi járművön
történő közreműködéssel,
c) a polgári légijárművek típus és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII.23) KöViM rendelet
értelmében típusalkalmassági vizsgálat alapján típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi
járműnek minősített eszközön történő közreműködéssel,
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d) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/B. § (1) bekezdés szerint különösen veszélyes (extrém)
sportnak, szórakoztató-szabadidős tevékenységnek minősített tevékenység keretén belül, azzal
összefüggésben.
Az anyakönyvi események díjazása
3. § (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 15.000.-Ft.
(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot
létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a lakáson
lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
4. § (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításnak díja 15.000.-Ft.
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő vagy eseményenkénti nettó 5.000.-Ft díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő vagy eseményenkénti 5.000.-Ft díjazás illeti meg.
(3) Az anyakönyvi esemény egyéb szolgáltatások – az igénylő döntése szerint igénybe vehető – díját a
rendelet melléklete tartalmazza.
Hatálybalépés
6. § Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
Szalai István
Polgármester

Nagy Anikó
Körjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetve: 2011. március 31.
Nagy Anikó
Körjegyző
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Melléklet
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló
2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelethez.

1.) Terembérleti díj
ha a felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a felek egyike sem rendelkezik a településen
bejelentett lakóhellyel:
5.000 Ft
2.) Gyertya

600.- Ft

3.) Pezsgő

1.000- Ft

4.) Díszborító (az anyakönyvi kivonat ünnepélyes átadásához)

1.000- Ft

5.) Virágcsokor, asztali dísz

5.000.- Ft
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