Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és az eseményhez
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
(módosításokal egységes szerkezetben)
Sajólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 19. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)
A rendelet hatálya kiterjed Sajólád község önkormányzat illetékességi területén történő
házasságkötésre.
(2)

E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: Sajólád, Ady E. u. 2. szám alatt Sajólád község önkormányzatának
tulajdonában lévő Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
2. hivatali munkaidő: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletében meghatározott munkaidő.
3. rendkívüli körülmény: a házasuló egészségügyi állapota vagy kora miatt nem tud a hivatali
helyiségben megjelenni.
2. §

(1)

Anyakönyvi eseményt lebonyolítani az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3.§
i) pontjában meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn túl pénteken
13.30 óra és 18.00 óra, szombaton 10.00 és 19.00 óra között lehet.

(2)

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor
3. §

A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése előtt az anyakönyvvezető
helyszíni szemlét köteles tartani. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését a 2.
melléklet szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.
4. §
A hivatali helyiségben, továbbá a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményért az
igénybe vevőknek ezen rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos
helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt került sor.
5. §
1

(1)

A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helységben történő anyakönyvi esemény szolgáltatási
díja egységesen 12.000-Ft, mely díjat az önkormányzat részére kell befizetni. Ezen összeg
magába foglalja a szervezési többletköltségeket, a gépzene biztosítását, az anyakönyvvezető
rendelkezésre állását.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért hivatali munkaidőben vagy
hivatali munkaidőn kívül egységesen 15.000-Ft szolgáltatási díjat kell fizetni az
önkormányzat részére. Ezen összeg magába foglalja a szervezési többletköltségeket, és az
anyakönyvvezető rendelkezésre állásának huzamosabb időtartamát.
(3) A szolgáltatási díjat az anyakönyvi eseményt megelőzően tíz nappal csekken vagy a
Polgármesteri Hivatal házi pénztárában kell megfizetni, melyről a befizető számlát kap. A
szolgáltatási díj megfizetésének hiányában a rendezvény hivatali munkaidőn és hivatali
helyiségen kívül nem tartható meg.
6. §1
(1) A hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem
kéri – eseményenként 12.000-Ft díjazás illeti meg.
(2) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri – eseményenként 15.000,- Ft
díjazás illeti meg.
7. §
(1) Ez a rendelet 2017. április 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Sajólád község képviselő- testületének a házasságkötés hivatali helyiségen,
valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, valamint az anyakönyvi eljárásban fizetendő
díjakról szóló 6/2011. (III.23.) önkormányzati rendelete.
Pozbai Zoltán
polgármester

Veres Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve
Sajólád, 2017. március 17.
Veres Mária
jegyző
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Megállapította a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet
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1. melléklet a 3/2017.(III.17.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését:
Név:……………………………………………………………………………………………...
Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Név.:……………………………………………………………………………………………..
Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Dátum:………………….,……………………………...

…………………………
aláírás

………………………………
aláírás

Engedélyezés estén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt
kérem/ az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjat kérem.
……………………………….
közreműködő anyakönyvvezető
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2. melléklet a 3/2017.(III.17.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését:
Név:……………………………………………………………………………………………...
Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Név.:……………………………………………………………………………………………..
Lakcím:………………………………………………………………………………………….

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
………………………………………,…………………………közterült,…………….házszám

Dátum:………………….,……………………………...

…………………………
aláírás

………………………………
aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.

……………………………….
közreműködő anyakönyvvezető
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