
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(X. 14.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva

a Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 12/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 25. §. (2) bekezdés c.)  pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csernely Községi Önkormányzat illetékességi területén történő 
házasságkötésre, házassági évforduló, házasságkötés megerősítésére (továbbiakban együtt: 
anyakönyvi esemény).

                                                             

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
létesítése engedélyezésének szabályai

2. §
(1) Az anyakönyvi esemény helyszínéül szolgáló hivatali helyiség hivatali időben a Járdánházai 
Közös Önkormányzati Hivatal Csernelyi Kirendeltségének tanácskozó terme (3648. Csernely, 
Kissor út 26.)

(2) A hivatali munkaidőt a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg.             

(3) Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését a 
házasságkötésre történő bejelentkezéskor kell kérni.

(4) Anyakönyvi esemény a Munka Törvénykönyvében  meghatározott munkaszüneti nap 
kivételével- hétfő-péntek napokon 16.00-18.00 óráig, szombaton 11.00-18.00 terjedő időszakban 
engedélyezhető

                                                                

Az anyakönyvi esemény lebonyolításáért fizetendő díjak
4. §

(1) Az anyakönyvi esemény házasságkötő teremben, hivatali munkaidőben történő lebonyolítása 
térítésmentes.

(2) Az anyakönyvi esemény házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül történő 
lebonyolításáért 5.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.

(3) Az anyakönyvi esemény házasságkötő termen kívüli, külső helyszínen történő lebonyolításáért 
20.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.



(4) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az 
egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény 
térítésmentes.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

5.§
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt eseményenként – választása szerint -  a kormányzati tisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben  meghatározott mértékű szabadidő helyett bruttó 4.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) ) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt eseményenként – választása szerint -  a kormányzati tisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben  meghatározott mértékű szabadidő helyett bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

6. § 

E rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
bejelentett eljárásokban kell alkalmazni.

Vincze Tamás                                                                  Dr. Tóth Rita
 Polgármester                                                                        Jegyző

Záradék: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése 
alapján a rendelet 2013. október 14. napán a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre 
került.

Csernely, 2013. október 14.



                                                                                                     Dr. Tóth Rita 
                                                                                                           Jegyző 


