Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2011.(III.31.) rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés
szabályairól és díjairól
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/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 42/A. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja meg:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1.§.
(1)
(2)

A rendelet hatálya kiterjed mindarra a házasságkötési eljárásra, amelyet Hosszúhetény
község közigazgatási területén kötnek meg.
A rendelet hatálya kiterjed mindazokra az anyakönyvvezetőkre, akik közreműködnek az
(1) bekezdésben meghatározott házasságkötéseknél.
II. Fejezet
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
2.§.

(1)
(2)

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala
házasságkötési eljárásainak hivatalos helyszíne:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.)
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötési eljárásnak minősül minden olyan
házasságkötés, amelynek helyszíne az (1) bekezdésben megjelölttől eltér.
3.§.

(1)
(2)
(3)

(4)

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre irányuló kérelmet a házasságkötési
szándék bejelentésével egy időben írásban kell benyújtani.
A kérelmet a jegyző bírálja el.
A kérelem elbírálása előtt a jegyző vagy megbízásából az anyakönyvvezető a
helyszínen szemlét tart, annak megállapítása céljából, hogy a jogszabályi feltételek
fennállnak-e. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének feltétele,
hogy a megjelölt helyszín megfeleljen az általános közegészségügyi, valamint
munkabiztonsági követelményeknek. További feltétele, hogy a kérelmezők – igény
esetén – az anyakönyvvezető helyszínre történő szállítását megszervezzék.
A jegyző a szemléről készült jegyzőkönyv megállapításai alapján bírálja el a kérelmet.
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Hivatali időn kívüli házasságkötés
4.§.
(1)
(2)
(3)

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre pénteken 1300-1800 óráig, szombaton 10001800 óráig kerülhet sor, kivéve, ha e napok a Munka Törvénykönyve szerint
munkaszüneti napoknak minősülnek.
A hivatali munkaidőn túli házasságkötést írásban kell kérelmezni, szintén a
házasságkötési szándék bejelentésével egy időben.
Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyében a jegyző dönt. A kérelem elbírálása előtt a
jegyző az eljáró (kijelölt) anyakönyvvezetővel egyeztet.
Díjfizetési kötelezettség
5.§.

(1)
(2)
(3)
4)
(5)
(6)
(7)

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötésért fizetendő
díjakat, valamint az eljáró anyakönyvvezetőt megillető díjat jelen rendelet melléklete
tartalmazza.
Mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól a kérelmezők (házasulandók), ha a hivatalos
helyiségen kívüli házasságkötést rendkívüli esemény, illetve körülmény miatt kérik.
Rendkívüli körülménynek illetve eseménynek minősül: ha a házasulandók bármelyike
súlyos életveszélyes állapotban van, mozgáskorlátozottsága miatt helyhez kötött vagy
kora miatt a hivatalos helyiségben nem tud megjelenni.
A díj megállapításánál az anyakönyvvezető közreműködését és a jelentkező
többletszolgáltatás költségeit kell figyelembe venni.
A díjfizetést átutalással vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő készpénz
befizetéssel teljesíthetik a kérelmezők.
A jegyző a hivatal helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötést – az egyéb
feltételek megléte esetén – a díjfizetés megtörténte után engedélyezi
A összege a Polgármesteri hivatal bevételét képezi, abból az anyakönyvvezető díját és a
házasságkötéshez szükséges kellékek beszerzését kell fedezni.
III. Fejezet
Záró rendelkezés
6.§.

Jelen rendelet 1011. április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követő eljárásokban kell
alkalmazni.
Hosszúhetény, 2011. március 22.
Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző
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Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2011. március 31-én kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 2011. március 31.
Dr. Orbán László
jegyző
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MELLÉKLET
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés díjai
(1)
(2)

(3)

Hivatali munkaidőn túli házasságkötés díja:
10.000,- Ft
Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötések díja:
Hotel Kövestető:
35.000,- Ft
Püspökszentlászló:
35.000,- Ft
Kisújbánya:
35.000,- Ft
Hosszúhetény lakóház:
15.000,- Ft
Mozi:
25.000,- Ft
Iskola aula:
25.000,- Ft
A díjak tartalmazzák a mindenkori ÁFA-t.
Anyakönyvvezető díja:
Hivatali helyiségben, munkaidőn kívüli házasságkötés esetén:
bruttó 8.000,- Ft
Hivatali helyiségen kívüli, munkaidőn túli házasságkötés esetén: bruttó 10.000,- Ft

