Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés egyes szabályairól és díjairól
Álmosd Község Önkormányzatának 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 házasságkötés egyes
szabályairól és díjairól a következőket rendeli el:
1. §

.

(1) A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötésre irányuló kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg, de legkésőbb
az anyakönyvi esemény tervezett időpontja előtt 30 nappal kell kérelmezni
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a helyszín megjelölését pontos cím feltüntetésével: település, utca, házszám;
utca, házszám hiányában helyrajzi szám
b.) a házasságkötés pontos idejét: év, hónap, nap, óra, perc megjelöléssel.
c.) a nyilatkozatot a házasságkötéssel kapcsolatos költségek kérelmező általi
viseléséről.
(3) Hivatali helyiségen kívül házasságkötés akkor tartható, ha annak időpontja nem
Egyezik meg a hivatali helyiségben tartott házasságkötés időpontjával.

2. §
(1) Hivatali munkaidőn kívüli a
a) hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától 16.00 óráig,
b) pénteken: 8.00 órától 13.30 óráig
terjedő időszaktól eltérő időpont.
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, amelynek helyszíne az önkormányzat
székhelyétől
(4258 Álmosd, Jókai u. 26.) eltér.
3. §
(1) A házasság hivatali munkaidőn kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 15 000 Ft (azaz Tizenötezer forint) mértékű díjat kell az
önkormányzat részére megfizetni.
(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 20 000 Ft (azaz Húszezer forint) mértékű díjat kell az
önkormányzat részére megfizetni.
(3) A házasságkötés hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli létesítése esetén az
(1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat együttesen kell megfizetni.
(4) A díjat az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal pénztáránál kell befizetni, vagy az
önkormányzat számlájára átutalni a kérelem benyújtását követő 8 napon belül.

(5) A házasságkötés elmaradása vagy a kérelem elutasítása esetén a bejelentéstől, illetve a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a befizetett díj
visszafizetéséről, visszautalásáról kell intézkedni.
4. §

Az anyakönyvvezetőt, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározott szabadidő helyett díj kifizetését kéri, alkalmanként bruttó
10 000 forint (azaz Tízezer forint) mértékű díjazás illeti meg.

5. §

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, valamint a hivatali időn kívüli házasságkötés
esetén ha valamelyik házasuló fél állapota közeli halállal fenyeget, vagy súlyos
mozgáskorlátozott, vagy súlyosan megromlott egészségi állapota miatt különös erőfeszítés
lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés, a díjak megtérítése alól
az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adhat mentességet.

6. §

Ez a rendelet 2017. április 15. napján lép hatályba.

7. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 14/2013. (XII.5.)
önkormányzati
rendelete.

Dr. Császár László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Markocsány Tamásné
alpolgármester

A rendeletet a helyben szokásos módon, az Álmosdi Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kihirdettem a rendelet
elfogadását követő első munkanapon.

Dr. Császár László
jegyző

