Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(III. 25.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Kaskantyú 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 – az Alkotmány 44/A. §-a (2) bekezdésében, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 15/A. §-ának (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a
következőket rendeli el:
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Hivatali helyiség: Kaskantyú Község Önkormányzata által biztosított, házasságkötés
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség a 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. szám alatti
önkormányzati hivatal jegyzői irodája, a 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 34. szám alatti
Művelődési Ház Tanácskozó Terem és Színház terem.
b) Hivatali munkaidő: Kaskantyú Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
2. §
(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az anyakönyvvezetőnél
benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
15/A. §. (4) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják, kötelezettségeket vállalják és e
rendelet 1. mellékletben meghatározott díjat megfizetik. A kérelemben meg kell jelölni a
házasságkötés pontos helyét és idejét.
(3) Házasság hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az anyakönyvvezetőnél
benyújtani.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy e rendelet 1.
mellékletében meghatározott díjat megfizetik.
(5) A hivatali helyiségen kívüli, vagy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés a már
jegyzőkönyvvel előterjesztésbe vett házasságkötés lebonyolítását nem veszélyeztetheti.
3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
lebonyolításáért az igénybevevők az 1. mellékletben meghatározott díjakat kötelesek
fizetni, kivéve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés (2) bekezdésben foglalt esetét.

(2) A házasságkötés térítésmentes, ha a házasulók valamelyikének mozgáskorlátozottsága,
egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne a hivatali helyiségben való
megjelenés.
(3) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén az
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő, vagy az 1. mellékletben meghatározott díjazás illeti meg.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ujházi Zsolt
Polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. március hó 25. nap
A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla
Filus Jánosné
jegyző

2/2011.(III. 25.) önkormányzati rendelet 1.melléklete
A házasságkötések többletszolgáltatásáért fizetendő díjak

I. Szolgáltatások

Díj

a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés után: 15.000,- Ft,
b) hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítása:
30.000,- Ft,
II. Az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak:
a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben
lezajló házasságkötés után:
b) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés után:
c) hivatali helyiségen kívüli házasságkötés után:

nem kell fizetni,
5.000,- Ft/esemény,
7.000,- Ft/esemény.

A I. pontban meghatározott díjak Kaskantyú Község Önkormányzat bevételét képezik.
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

