
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (V.15.) önkormányzati
rendelete az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról, egységes szerkezetben a
11/2013. (X.11.) önkormányzati rendelettel

Balaton  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. §-ában, és az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló
1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helységen kívüli,
valamint  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés,  valamint  egyéb  családi  esemény
engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balaton Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi
területén történő házasságkötésre, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a továbbiakban:
anyakönyvi esemény) és egyéb családi eseményekre terjed ki.1

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:
a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 2

b) egyéb családi esemény: házassági évfordulóval, névadóval kapcsolatos szertartás
c) hivatali  helység:  Balaton  Község Önkormányzata  Önkormányzati  Hivatalának  házasságkötő

terme (3347 Balaton, Köztársaság tér 5.).

3. A hivatali helységen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi és egyéb
családi esemény engedélyezésének szabályai

3. § (1) Anyakönyvi és egyéb családi eseményt lebonyolítani munkanapokon 15:00 órától 18:00 óráig,
valamint szombaton 10:00 órától 18:00 óráig terjedő időszakban lehet.
(2) Hivatali helységen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn
kívül lehet lebonyolítani.
(3) Hivatali helységen kívüli anyakönyvi és egyéb családi esemény engedélyezése során figyelemmel
kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi és egyéb családi eseményekre, azok lebonyolítását az
engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi és egyéb családi esemény nem veszélyeztetheti.
4. § (1) A 3. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaktól rendkívüli esemény esetében lehet eltérni. Ilyen eset
lehet  különösen  különös  a  házasulók,  valamint  az  élettársi  kapcsolatot  létesíteni  kívánók
valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága, vagy kora.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseményre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani, a külső
helyszín választására okot adó indok megjelölésével.

1 Szövegét megállapította a 11/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
2 Szövegét megállapította a 11/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a.



5.  § (1)  Az  önkormányzat  anyakönyvvezetője  a  házasulandók,  valamint  a  bejegyzett  élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók kérelmére, amennyiben a hivatali helységen kívüli helyszínt nem a 4. §
(1)  bekezdésében  megjelölt  okok  indokolják,  térítési  díj  ellenében  hivatali  helységen  kívül  is
közreműködik az anyakönyvi eseménynél.3

(2)  Hivatali  helységen  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.
(3) Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani a hivatali helyszínen kívüli helyszín választására
okot adó indok megjelölésével.
(4)  Az  anyakönyvi  esemény  hivatali  helységen  kívüli  lebonyolítását  a  jegyző  engedélyezi.  Az
engedélyezés során az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény 18. § (3)-(4) bekezdésében
foglaltak az irányadóak.
(5)  A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók, valamint bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók által megjelölt helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a
jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.4

4. Az anyakönyvi események díjazása

6.  § (1)  Az önkormányzat  hivatali  munkaidőben térítésmentesen biztosítja  az anyakönyvi  és egyéb
családi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helységet.
(2) Hivatali munkaidőn kívül a hivatali helységben lebonyolított anyakönyvi esemény díja, ha legalább
az egyik fél helyi lakos 0.- Ft, ha egyik fél sem helyi lakos 5 000.- Ft.
(3) Díjmentes a 4. § (1) bekezdésben foglalt anyakönyvi esemény.
(4)  Hivatali  munkaidőn  és  hivatali  helységen  kívüli  anyakönyvi  esemény  lebonyolításának  díja,  ha
legalább az egyik fél helyi lakos 0.- Ft, ha egyik fél sem helyi lakos 10 000.- Ft

5. Az anyakönyvvezető és a technikai segítő díjazása

7. § (1) Az anyakönyvi alapszolgáltatás lebonyolításában közreműködő segítőt bruttó 4 000.- Ft díjazás
illeti meg.
(2  )A  hivatali  munkaidőn  kívül,  hivatali  helységben  anyakönyvi  és  egyéb  családi  esemény
lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 8 000.- Ft díjazás illeti meg.
(3)  A  hivatali  munkaidőn  és  hivatali  helységen  kívüli  anyakönyvi  esemény  lebonyolításáért  az
anyakönyvvezetőt  választása  szerint  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  meghatározott
szabadidő, vagy eseményenként bruttó 15 000.- Ft díjazás illeti meg.
(4)  A hivatali  munkaidőn  és  hivatali  helységen  kívüli  egyéb  családi  esemény  lebonyolításáért  az
anyakönyvvezetőt  választása  szerint  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  meghatározott
szabadidő, vagy eseményenként bruttó 15 000.- Ft díjazás illeti meg.

6. Egyéb szolgáltatások díjai

3 Szövegét megállapította a 11/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
4 Szövegét megállapította a 11/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
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8. § Az anyakönyvi esemény – az igénylő döntése szerint igénybe vehető – egyéb szolgáltatási díja:
 gyertya: 1.000,- Ft,
 asztali dísz: 3.000,- Ft,
 emlék üvegpohár (gravírozott): 5.000,- Ft.

7. A díjak megfizetése

9. § (1) A 6. § (2) bekezdésben, a 7- 8. §-ban szabályozott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt
megelőzően 14 nappal az Önkormányzat pénztárában kell megfizetni az erről kiállított számla alapján.
(2)  A 6.  §  (4)  bekezdésben szabályozott  díjat  legkésőbb az  anyakönyvi  eseményt  megelőzően 14
nappal az Önkormányzat pénztárában kell megfizetni az erről kiállított számla alapján.
(3)  Az  anyakönyvi  esemény  elmaradásakor,  amennyiben  a  tervezett  időpontot  megelőző  4.  napig
bejelentik, a befizetett díjat, a hivatal visszafizeti.

8. Záró rendelkezések

10. § (1)  Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit  a hatályba lépést
követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.
 (2)  A rendelet  kihirdetéséről,  az  SZMSZ-ben  meghatározott  módon,  önkormányzati  hirdető  táblán
történő kihirdetéssel, a jegyző gondoskodik.

Balaton, 2013. október 10.

Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta 
jegyző

A rendelet kihirdetve: 

Balaton, 2013. október 11.

Dr. Fógel Henrietta
jegyző
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