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Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdése alapján, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény (továbbiakban: At.) 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § (1) A rendelet hatálya Szajol község közigazgatási területén történő anyakönyvi 
események kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevő 
természetes személyekre terjed ki. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

2. §  (1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés 
(2) Hivatali helyiség: Szajol Község Önkormányzat által biztosított, az anyakönyvi 

esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, házasságkötő terem: 5081 
Szajol, Rózsák tere 1. 

(3) Hivatali munkaidő: a Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkarend. 

(4) Hivatali munkaidőn túli idő: pénteki napon 14.00 – 17.00 óráig, szombati napon 
10.00 – 19.00 óráig 

(5) Külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli helyiség. 
 

 
Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi 

események engedélyezésének szabályai, díjai 
 

3. § (1) Anyakönyvi esemény az At. által meghatározott munkaszüneti nap kivételével a 
hivatali munkaidőn túli időszakban rendezhető. 

(2) Az anyakönyvi események lebonyolításánál az anyakönyvvezető a hivatali 
helyiségben gépi zeneszolgáltatással működik közre. 

(3) Az anyakönyvi esemény munkaidőn kívüli lebonyolításáért 10.000,-Ft díjat kell 
fizetni. 

(4) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 50.000,-Ft 
díjat kell fizetni. 

(5) A munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény a már 
jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem 
veszélyeztetheti. 
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Anyakönyvvezető díjazása 

 
4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában 

közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy házasságkötésenként bruttó 
12.500,-Ft díjazás illeti meg. 

 
Eljárási szabályok 

 
5. § (1) A munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 

lebonyolítását a házasulandók által benyújtott kérelem alapján a jegyző 
engedélyezi az At. 18. §-a alapján. A kérelmeket a Szajoli Polgármesteri 
Hivatalban kell benyújtani. 

 (2) A 3. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott díjakat a szertartást megelőzően 
legalább 15 nappal kell a Szajoli Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni, 
vagy a Szajoli Polgármesteri Hivatal 11745004-15732743 pénzforgalmi 
számlájára átutalni. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi események iránti szándék alapján 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó díjak 
mértékéről szóló 9/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
Szajol, 2017. május 25. 
 
 
 
 

Szöllősi József     Dr. Bartók László 
        polgármester           jegyző 
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Indokolás 

 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló 
 

……/2017. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

1-6. §-okhoz 
 

Az új rendelet az események engedélyezésének szabályait, a díj mértékét és az eljárás 
szabályait, ugyanúgy szabályozza, mint az előző rendelet, abban változás nem történt. 
 
A anyakönyvvezetők díjazásáról szóló szabályozásból kikerült a ruházati költségtérítés 
és a segítő díjazása, ezeket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 
 
 
Szajol, 2017. május 25. 
 
 
 
 

Szöllősi József     Dr. Bartók László 
        polgármester           jegyző 
 
 

 


