
 
 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testületének 
10/2011 (VI. 20.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 

 
 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében valamint az 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről   42/A§  (4) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya Dunaszentgyörgy község Önkormányzata közigazgatási területén történő 

házasságkötésre terjed ki.(továbbiakban: anyakönyvi esemény) 

 
2.§ 

 
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, 

valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és 
szombaton lehet lebonyolítani. 

 

(2) Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményeket pénteken 14 és 18 óra, szombaton 9 és 18 óra 
között lehet lebonyolítani. 

 
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a 

hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen 

kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége 
Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90. szám alatt van. 

 
3.§ 

 

(1) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának díja hivatali munkaidőn túl 
10.000,-Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza. 

 
(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi 

esemény lebonyolítási díja egységesen 15.000,-Ft.    
   

4.§ 

 
(1) A rendelet 3.§-ának (1) bekezdésében meghatározott összegből anyakönyvi esemény 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 7500.-Ft díjazás illeti meg. 
 

(2) A rendelet 3.§-ának (2) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 10.000.-Ft díjazás illeti meg.  
 

(3) Az anyakönyvvezetőt évente ruházati költségtérítés illeti meg, melynek mértéke a 
köztisztviselői illetményalap. Elszámolása a ruházati költségtérítés szabályai szerint történik, legkésőbb 

minden év november 30-ig. A ruházati költségtérítés összege az anyakönyvvezetők között az 
anyakönyvi események megtartásának arányában kerül felosztásra. 

 

5.§ 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 

             …………………………                                                             …………………………… 
                Hencze Sándor                                                                    Dr Nagy Attila 

                  polgármester                                                                          jegyző 


