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Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

3/2017. (III.22.) önkormányzati rendelete 

 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Atv. 19.§. (l) feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya a Sajópálfala Önkormányzatának közigazgatási területén történő 

házasságkötésekre, a szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

 

Az anyakönyvi esemény helye és ideje 

 

2. § 

 

Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Díszterme 3714. Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

3. § 

 

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését, a hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötés engedélyezését a házasságkötésre történő bejelentkezéskor kell kérni, melyről a 

jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint –az 

anyakönyvezető javaslatának figyelembevételével- dönt. 

 

4 .§ 

 

(l) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés elsősorban szombati napokon 13.00-19.00 

óráig terjedő időintervallumban tartott házasságkötést kell engedélyezni. 

 

(2) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnek minősül a Sajóvámosi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés.  

 

 

5 .§ 

 

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés elsősorban hivatali munkaidőn kívül, szombati 

napokon 13.00-19.00 óráig terjedő időintervallumban tartott házasságkötést kell engedélyezni. 
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Anyakönyvi esemény díja 

 

6.§ 

 

(1) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül bonyolított anyakönyvi esemény esetén a 

többletszolgáltatást az önkormányzat 15.000,-Ft - ért biztosítja. 

 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatást az 

önkormányzat 15.000,-Ft-ért biztosítja. 

 

(3) Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti 10.000,- Ft díjazás illeti meg.  

 

(4) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti 10.000,- Ft díjazás illeti meg.  
 

Záró rendelkezések 

 

7 .§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 

10/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

Fekete Zoltán sk.  Molnárné Cseh Mária sk 

polgármester     jegyző 

 

 


