Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjak
mértékéről
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és
ezen többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjak megállapításáról a következőket
rendeli el:
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályai
1. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítése
engedélyezését a házasságkötésre történő bejelentkezéskor, de legkésőbb a házasságkötés
időpontját megelőző 30. napig kell kérni. (A kérelem nyomtatványt e rendelet függeléke
tartalmazza)
(2) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett hivatali helyiségben, vagy munkaidőben tartandó házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli, vagy munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(3) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.
(4) Hivatali munkaidőn kívüli a házasságkötés, ha nem hétfőtől – csütörtökig 7.30-16.00 óra,
illetve pénteken 7.30-13.30 óra közötti időpontban történik.
(5) Hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés, ha nem a Kunsziget, József Attila utca 2. szám
alatt lévő Polgármesteri Hivatalban, vagy nem a Kunsziget, Kossuth tér 9. szám alatt lévő
kultúrházban történik.
A többletszolgáltatások díja
2. §
(1) A többletszolgáltatások igénybevételéért a szertartásban érintetteknek az önkormányzat
részére a 1. számú mellékletben megjelölt díjat kell megfizetni.
(2) A díjat a Kunsziget Község Önkormányzatának 11737007-15370433 számú számlájára
vagy a házipénztárába kell befizetni legkésőbb a házasságkötést megelőző 10. napig.
(3) Nem kell díjat fizetni a többletszolgáltatásért rendkívüli körülmény fennállása esetén.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamely szolgáltatást igénybe vevő fél számára egészségi állapota, kora, mozgáskorlátozottsága, vagy más ok miatt lehetetlen, vagy nagy nehézségbe ütközik hivatali munkaidőben,
a hivatalos helyiségben történő megjelenés.
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás
3. §
Amennyiben a közreműködő anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett a díjazást választja, a 2. számú mellékletében meghatározott összegű díj illeti meg.
Hatálybalépés
4. §
(1) Ez a rendelet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően induló
eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól.

Kunsziget, 2011. június 30.

Lendvai Ivánné
polgármester

Varga József
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Kunsziget, 2011. július 1.

Varga József
jegyző

Függelék
Kérelem
hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés
engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívül/ hivatali munkaidőn túl (a megfelelő szöveg aláhúzandó) történő engedélyezését.
Név:……………………………………………………………………………
Szül.hely, idő:…………………………………………………………………
Lakcím…………………………………………………………………………

Név:……………………………………………………………………………
Szül.hely, idő:…………………………………………………………………
Lakcím…………………………………………………………………………
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
………….……………………………………….…………………………….
A hivatali munkaidőn kívüli időpont:
………….……………………………………….…………………………….
Vállaljuk, hogy az igényelt többletszolgáltatásért …..……………………. összegű díjat legkésőbb a házasságkötés előtti 10. napig megfizetjük.
Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnél, ha a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre
a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha az anyakönyvekről, a házassági eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A § (4) bekezdésében meghatározott feltételekről gondoskodunk.

Kunsziget, …….. év……………………….. hó……..nap.

………………………………
aláírás

……………………………
aláírás

Az engedély kiadását javaslom/nem javaslom.

………………………………………………..
……………………………………
anyakönyvvezető

1. számú melléklet
A többletszolgáltatások igénybevételéért az önkormányzat részére
fizetendő díjak mértéke

1.) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén az ügyfél által fizetendő díj:

0 Ft

2.) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén az
ügyfél által fizetendő díj:

0 Ft

Fenti összegek általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

2. számú melléklet
Az anyakönyvvezetőt szertartásonként megillető díjak

1.

Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl megtartott szertartás díja:
bruttó 3000 Ft

2.

Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn túl megtartott szertartás díja:
bruttó 6000 Ft

