
BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9 /2011. (V. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ EGYES ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL,  
ÉS AZ AZOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL 

Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Babót község közigazgatási területén történő házasságkötésre 
(továbbiakban: anyakönyvi esemény). 

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 

2. § (1) Anyakönyvi esemény Babót Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott hivatali munkaidőn kívül, azaz hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki 
napokon 16.00 órától 20.00 óráig, pénteki napon 13.30 órától 20.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 
20.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha annak 
méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme 
biztosított.  

(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli házasságkötés a már jegyzőkönyvvel 
előjegyzésbe vett anyakönyvi esemény lebonyolítását nem veszélyeztetheti. 

3. Az anyakönyvi eseményért fizetendő díjak 

3. § (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása térítésmentes. Az anyakönyvi 
esemény hivatali helyisége Babót, Ady Endre u. 3. szám alatt van. 

(2) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében lakáson 
lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes. 

(3) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívüli lebonyolítása térítésmentes. 

(4) A hivatali helyiségen kívül vagy a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként - választása szerint - a 
köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott szabadidő vagy 
eseményenkénti bruttó 6 000,- Ft díjazás illeti meg. 

4. Záró rendelkezések 

4. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. 

 Molnár János Dr. Degovics Ildikó 
 polgármester jegyző 


