Tiszakürt Község Önkormányzatának
3/2017. (V.01.) rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő díjak, mértékéről.

Tiszakürt Önkormányzatának Képviselő-testülete a az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Tiszakürt Községi Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén történő anyakönyvi eseményekkel összefüggésben az
e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekre terjed ki.

2.§
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
1. Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2. hivatali helyiség: Települési Önkormányzat által biztosított, az anyakönyvi esemény
lebonyolítására alkalmas helyiség (Tiszakürt, Hősök tere 1.)
3. hivatali munkaidő: A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában rögzített munkarend,
4. hivatali munkaidőn túli idő: hétfő- péntek: 16.-tól 20-óráig, szombaton: 9-től 20-óráig.
5. rendkívüli körülmény: valamely házasulandónak a mozgáskorlátozottsága,
egészségügyi állapota
6. külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli helyiség
3. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történı anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
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(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint
törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével lehet.

a

Munka

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak
ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az
engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(4) A 2. §-ban szereplő szabályoktól a 3. § (2) bekezdésében foglalt esetekben lehet csak
eltérni.
(5) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anya könyvvezető
meggyőződött,ezen helyiség házasságkötésre való alkalmasságáról.
Külső helyszínként kizárólag olyan hely fogadható el, ahol az esemény méltósága, tekintélye
nem csorbul, illetve a személyi adatok megfelelő védelme biztosított.
(6) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már
jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi esemény lebonyolítását nem veszélyeztetheti.
(7) Egyházi szertartások helyszínén házasságkötési eljárás nem tartható. Vendéglátóhelyen
egyedi elbírálás alapján megfelelő körülmények biztosítása esetén engedélyezhető a házasság
megkötése.
4. §
Az anyakönyvi események díjazása, díjfizetési kötelezettség
(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja bruttó
15.000 Ft. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Tiszakürt, Hősök tere 1. sz. alatt van.
(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegetı egészségi állapota
esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított
anyakönyvi esemény díjmentes.
5. §
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításnak díja bruttó 15.000 Ft.

6.§
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(1) A díjat a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába kell befizetni a
házasságkötést megelőzően. A befizetésről szóló nyugtát az anyakönyvvezetőnek be kell
mutatni.
(2)
Elmaradt anyakönyvi esemény esetén a megrendelők által befizetett díjat vissza kell
fizetni 20% kezelési költség levonásával csökkentett mértékben.
7. §
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 7.000,- Ft díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 7.000. - Ft díjazás illeti meg.
(3) Az anyakönyvi esemény egyéb szolgáltatások – az igénylő döntése szerint igénybe vehető
– díját a rendelet melléklete tartalmazza.
8. §
Hatálybalépés
(1) Jelen rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
bejelentett anyakönyvi események iránti szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
Tiszakürt, 2017. április 20.

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző

Záradék:
A rendelet az SzMSz szerint kihirdetésre került.
Dr. Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző
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Melléklet
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló
3/2017. (V.01.) rendelethez.

1.) Zeneszolgáltatás
(lejátszó használata, esetleges pótlása, CD-k és pendrive vásárlása)

1.000.- Ft

2.) Gyertya

1.000.- Ft

3.) Pezsgő

1.500.- Ft

4.) Díszborító (az anyakönyvi kivonat ünnepélyes átadásához)

1.500.- Ft

5.) Virágcsokor, asztali dísz

4.000.- Ft
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