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A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn
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Sárkeresztúr

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban (Ötv.) 16. § (1)
bekezdése, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdése és a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (1)
bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

A hivatali munkaidőn kívüli és a külső helyszínen történő házasságkötés
1. §. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezés iránti kérelmet
írásban, a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az
Anyakönyvi Hivatalban.
(a) Vasárnap és ünnepnapon (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem
engedélyezhető.
(b). A hivatali munkaidőn kívül a házasságkötés időpontja

-

- hétfőtől – csütörtökig: nem lehet korábban, mint délután 16.00 óra, és nem lehet
később, mint délután 18.00 óra,

-

- pénteken: nem lehet korábban, mint délután 13.00 óra, és nem lehet később, mint
délután 18.00 óra,

-

- szombaton: nem lehet korábban, mint délelőtt 10.00 óra, és nem lehet később,
mint délután 18.00 óra.

2. §..A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezése

iránti

kérelmet írásban, a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az
Anyakönyvi Hivatalban.

(a) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja
hivatali munkaidőn túl 12.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását
tartalmazza.
(b) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő
anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 15.000 Ft.

3. §. Ezen rendelet 2. §.-ában meghatározott összegből az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként nettó 6.000 Ft
díjazás illeti meg.

Ez a

rendelet 2011. december l. napján lép hatályba; rendelkezéseit az ezt

követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Hatályba lépésével egyidejűleg a
14/2011. (VIII.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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