Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §.
E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetői
irodája (Kisláng, Fő utca 63.);
2. házasságkötő terem: Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő
terme (Kisláng, Fő utca 63.);
3. külső helyszín: a hivatali helyiségen és a házasságkötő termen kívül Kisláng
közigazgatási területén tartott anyakönyvi esemény helyszíne;
4. hivatali munkaidő: a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkarend, kivéve, ha jogszabály a
naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet állapít meg.
2. §.
(1) A házasságkötés lebonyolítása történhet a hivatali helyiségben, a házasságkötő
teremben és külső helyszínen.
3. §
(1) Hivatali munkaidőben házasságkötésre a munkaidő teljes időtartamában sor
kerülhet.
(2) Házasságkötés munkaszüneti nap kivételével hivatali munkaidőn kívül hétfőtől
csütörtökig naponta 16.00 órától 19.00 óráig, pénteken 13.30 órától 19.00 óráig,
szombaton 9.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban tartható.
4. §
(1) A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő
házasságkötés engedélyezését a szándéknak a bejelentésekor kell
kezdeményezni az elektronikus anyakönyvben rendszeresített nyomtatványon.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző kizárólag akkor engedélyezi,
ha az a hivatali helyiségbe előjegyzett házasságkötések lebonyolítását nem
veszélyezteti.
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5. §
(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn
lebonyolításának díja bruttó 8.000,- Ft.

kívül

történő

házasságkötés

(2) A hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötés lebonyolításának díja bruttó
15.000,- Ft.
(3)

Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulandók
valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében, az
egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított
házasságkötés díja 0 Ft.
6. §

(1) A többletszolgáltatás igénybevétele esetén a díjat a házasságkötés előtt 3 nappal
korábban kell megfizetni a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 58100075-10016570
számú költségvetési elszámolási számlájára.
(2) A megfizetés módjai:
a) házipénztárba történő befizetés,
b) átutalás.
(3) A többletszolgáltatásért fizetett díj visszajár, amennyiben a díjat befizették és a
házasságkötést legkésőbb annak megtartása előtt 1 nappal a jegyzőnél
személyesen, írásban lemondták.
(4) A többletszolgáltatásért befizetett díj nem jár vissza, ha a házasságkötésen a pár
előzetes lemondás nélkül nem jelent meg.
7. §
(1) A hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 8.000,- Ft illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötés lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt bruttó 8.000,- Ft illeti meg.
8. §
(1) E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követően
induló eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól,
szolgáltatási díjairól szóló 10/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet.
Kisláng, 2017. augusztus 24.

Rumpler Tibor
polgármester

dr. Berta Edina
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. szeptember 1. napján kihirdetésre került.

dr. Berta Edina
jegyző
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