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Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011.(IV.06.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi eljárások engedélyezéséről, és az egyes
anyakönyvi eljárásokhoz kapcsolódó többletszolgáltatás díjáról
A módosításokkal egységes szerkezetben.
Utolsó átvezetett módosítás: 4/2013. (IV.10.) rendelet. Hatályos 2013.04.11-től.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet 42/A.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
E rendelet hatálya Balatonboglár város közigazgatási területén történő
házasságkötésre, valamint az anyakönyvi eljárást igénybe vevő személyekre, és
az anyakönyvi eljárás során hivatalosan közreműködő anyakönyvvezetőre terjed
ki. /3/
2.§
E rendelet alkalmazásában
a) Hivatali helyiség: az anyakönyvvezető hivatali helyisége (Balatonboglár,
Erzsébet u.11.);
b)
Külön
szolgáltatásként
hivatali
helyiség
Balatonboglár
Város
Önkormányzatának Balatonboglár, Erzsébet utca 12-14. szám alatti közösségi
házának (Fischl-ház) nagyterme;
c) Hivatali munkaidő: Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelete függelékét képező Balatonboglári Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyrendjében meghatározott munkarend szerinti napi
munkaidő;
d) a díj tartalmazza a zeneszolgáltatást. /4/
3.§
(1) Az egyes anyakönyvi eljárás lefolytatására elsősorban a hivatali helyiség
szolgál.
(2) Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli lefolytatása esetén a többletszolgáltatásért a 7-9.§-ban
meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni.
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 házasságkötési, valamint
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 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.
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(3) A szolgáltatási díjat a kérelmező az (1) bekezdésben megjelölt bejelentést
követő öt munkanapon belül megfizeti és a befizetésről szóló igazolást legkésőbb
a házasságkötés napját megelőző munkanapon az anyakönyvvezetőnek
bemutatja /5/
5.§
(1) Az anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli lefolytatására irányuló
kérelem benyújtását követően az anyakönyvvezető az anyakönyvi eljárás
tervezett helyszínén meggyőződik arról, hogy a jogszabályi feltételek fennállnak.
/6/

(2) Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli lefolytatásának
engedélyezéséről a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően
dönt.
(3) Az anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli lefolytatása abban az
esetben engedélyezhető, ha a helyszínen az anyakönyvi eljárás biztonságos és az
eseményhez méltó feltételei fennállnak, valamint a kérelmezők az anyakönyvi
eljárásért fizetendő szolgáltatási díjat a 4.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint
megfizették és a megfizetést az anyakönyvvezetőnél igazolták. /7/
6.§
(1) Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali munkaidőn kívüli lefolytatása
a) munkanapokon a napi munkaidő végétől 18.00 óráig terjedő időszakra,
b) szombaton, jogszabály alapján pihenőnapnak minősülő hétköznapokon 10.00
órától 18.00 óráig terjedő időszakra és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. tv. 101.§ és 102.§ -ban meghatározott pihenő- és munkaszüneti napok
kivételével terjedő időszakra engedélyezhető. /8/
(2) Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali munkaidőn kívüli lefolytatásának
engedélyezéséről a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően
dönt.
3. Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívüli lefolytatásának szolgáltatási díja
7.§
(1) Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli lefolytatásának
szolgáltatási díja
a) munkaidőben lefolytatott egyes anyakönyvi eljárás esetén 15.000 Ft +
ÁFA/alkalom;
b) munkanapon, munkaidőn kívül lefolytatott egyes anyakönyvi eljárás esetén
20.000 Ft + ÁFA/alkalom;
c) szombaton, jogszabály alapján pihenőnapnak minősülő hétköznapon
lefolytatott anyakönyvi eljárás esetén 25.000 Ft + ÁFA/alkalom. /9/
(2) Nem kell megfizetni az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díjat,
ha az egyes anyakönyvi eljárás hivatali helyiségen kívüli lefolytatására a
házasulók, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének közeli
halállal fenyegető állapota miatt kerül sor.
8.§
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(1)1 Az egyes anyakönyvi eljárás hivatali munkaidőn kívüli lefolytatásának
szolgáltatási díja a
a) hivatali helyiségben munkanapokon, munkaidőn kívül lefolytatott anyakönyvi
eljárás esetén 6.690 Ft+ÁFA/alkalom
b) hivatali helyiségben szombaton, jogszabály alapján pihenőnapnak minősülő
hétköznapokon lefolytatott anyakönyvi eljárás esetén 15.780 Ft+ÁFA/alkalom
/10/

c) Amennyiben a házasuló felek egyike vagy mindkét fél állandó balatonboglári
illetve ordacsehi lakcímmel rendelkezik, abban az esetben az a) és b) pontban
meghatározott összegből 50% kedvezmény illeti meg. A fizetendő díj az a) pont
esetében 3.345,- + ÁFA/alkalom, a b) pont tekintetében 7.875,- Ft +
ÁFA/alkalom. /11/
(2)2
4. Az egyes anyakönyvi eljárás során közreműködő anyakönyvvezetőt
megillető juttatás
9.§
(1) Az anyakönyvvezető évente január 15-ig írásban nyilatkozik a jegyzőnél
arról, hogy a hivatali munkaidőn kívül lefolytatott egyes anyakönyvi eljárás során
végzett munkája ellentételezéseként a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő kiadását, vagy az egyes anyakönyvi
eljárásért fizetendő szolgáltatási díjból a (2) bekezdésben meghatározott díjazás
kifizetését kéri.
(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában
az egyes anyakönyvi eljárásért fizetendő szolgáltatási díjból díjazása kifizetését
kéri,
a) hivatali helyiségen kívül munkaidőben lefolytatott anyakönyvi eljárásért nettó
4.000 Ft/alkalom;
b) hivatali helyiségben munkanapon, munkaidőn kívül lefolytatott egyes
anyakönyvi eljárásért nettó 3.500 Ft/alkalom; /12/
c) hivatali helyiségben, munkanapokon kívül lefolytatott anyakönyvi eljárásért
nettó 5.000 Ft/alkalom;
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Szövegét megállapította a 7/2012. (III. 08.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2012.03.09-től. A 7/2012. (III. 08.) rendelet 2.§ (2)
bekezdése értelmében a balatonboglári lakóhellyel rendelkezők díjmentesség kedvezményének megszüntetésére vonatkozó
rendelkezések a 7/2012. (III. 08.) rendelet kihirdetését megelőzően az anyakönyvvezetőnél hivatalosan bejelentett
házasságkötési, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján lefolytatott eljárás során nem
alkalmazhatók.
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Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (III. 08.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2012.03.09-től. A 7/2012. (III. 08.) rendelet 2.§ (2)
bekezdése értelmében a balatonboglári lakóhellyel rendelkezők díjmentesség kedvezményének megszüntetésére vonatkozó
rendelkezések a 7/2012. (III. 08.) rendelet kihirdetését megelőzően az anyakönyvvezetőnél hivatalosan bejelentett
házasságkötési, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján lefolytatott eljárás során nem
alkalmazhatók.
/3/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 1.§-a. Hatályos: 2013.04.11-től.
/4/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 2.§-a. Hatályos: 2013.04.11-től.
/5/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 3.§-a. Hatályos: 2013.04.11-től.
/6/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2013.04.11-től.
/7/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2013.04.11-től.
/8/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 5.§-a. Hatályos: 2013.04.11-től.
/9/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 6.§ Hatályos: 2013.04.11-től.
/10/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 7.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2013.04.11-től.
/11/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 7.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2013.04.11-től.
/12/ Szövegét megállapította a 3/2013 (III.26.) rendelet 8.§ -a. Hatályos: 2013.04.11-től.
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d) hivatali helyiségen kívül munkanapon, munkaidőn kívül lefolytatott egyes
anyakönyvi eljárásért nettó 6.000 Ft/alkalom;
e) hivatali helyiségen és munkanapokon kívül lefolytatott egyes anyakönyvi
eljárásért nettó 7.000 Ft/alkalom összegű külön díjazás illeti meg. /12/
5. Záró rendelkezések
10.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően az
anyakönyvvezetőnél bejelentett egyes anyakönyvi eljárásokra kell alkalmazni.
(3) Az anyakönyvvezető a 10.§ (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatát
2011. évben a rendelet kihirdetését követő tizenöt napon belül teszi meg.

Mészáros Miklós
polgármester

Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

Kihirdetve: 2011. április 6.
Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

