Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(IV.27.)
önkormányzati rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
megtartásának engedélyezéséről és díjairól

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában a kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. kérelmezők: a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül tartandó házasságkötéseket
az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,
2. hivatali helyiség: Egyeki Polgármesteri Hivatal Egyek, Fő u.3. szám alatti hivatali
helysége
3. hivatali munkaidő: Egyek Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott munkaidő.
4. rendkívüli esemény: a Rendelet 2.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása valamint
mozgáskorlátozottság vagy súlyos betegség miatt mozgásképtelen ügyfelek házasságkötése

2. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés
2. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések engedélyezését az elektronikus anyakönyvi
program által elállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezési szándékkal egy időben, de
legalább a házasságkötés tervezett időpontját megelőző 30. napig.
(2) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.
(3) Nem minősül hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek és e rendelet szabályait nem
kell alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból bekövetkező használhatatlansága miatt
nem vehető igénybe házasságkötés céljára. Ebben az esetben a más helyszínen megtartott
házasságkötés térítésmentes.
3. §
(1) Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az az házasságkötés, mely Egyek Nagyközség
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől
eltérően történik.

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését elektronikus
anyakönyvi program által elállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezéssel egyidejűleg.
(3) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.
(4) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és az abban közreműködőkről az
anyakönyvvezető nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás alapján - a jegyző
ellenjegyzése mellett - a megbízás díj elszámolására és kifizetésére az
anyakönyvvezető kérésére félévente kerül sor.

3. Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
bejelentett házasságkötések esetén kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint
az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak
mértékéről szóló 19/2011.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet.

Egyek, 2017. április 27.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2017. április 27.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

1. melléklet a 15/2017.(IV.27.) Önkormányzati Rendelethez

I. Házasságkötések után fizetendő díjak

Alapszolgáltatás: díjmentes

1) hivatali munkaidőn belül hivatali helyiségben megtartott házasságkötés
2) hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötés rendkívüli körülmények fennállása
esetén
A

B

1.

Hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés után fizetendő díj

Hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés után fizetendő díj

2.

50.000.-Ft

8.500.- Ft

A fenti összegek a fizetendő ÁFA-t nem tartalmazzák.

II. Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:

Az anyakönyvvezető részére a hivatali munkaidőben megtartott házasságkötéseken való
közreműködésért külön juttatás nem jár.

a.) Az anyakönyvvezetőt hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés után megillető
díjazás eseményenként:
bruttó 7.000 Ft

b.) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés után megillető
díjazás eseményenként:
bruttó 7.000 Ft

