Zákányszék Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2011. (II.11.) Kt. rendelete
Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42.§. (4) bekezdésében és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Zákányszék Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)
illetékességi területén történő házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a
továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény).
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai.
2.§.
(1) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül,
valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és
szombaton lehet lebonyolítani.
(2)
Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 14 és 19 óra, szombaton 9
és 19 óra között lehet lebonyolítani.
(3)A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a
hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali
helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(4) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 1.
számú melléklete, a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését e
rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az erre történő
bejelentkezéskor.
(5)A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
(6) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek az anyakönyvi esemény
helyszínére való szállításáról és a hivatali helységbe való biztonságos visszaszállításáról a
díj megfizetésével gondoskodik.

Az anyakönyvi események díjazása
3.§.
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolításához alkalmas helyiséget.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl történő
lebonyolításának szolgáltatási díja 10.000 Ft + ÁFA.
(3) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn túl történő
lebonyolításának szolgáltatási díja 30.000 Ft + ÁFA.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell
megfizetni 2.§. (2) és (4) bekezdés szerinti kérelem benyújtásáig.
(5) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló
jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését a Polgármesteri
Hivatal házipénztárában.
(6) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára,
az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi
esemény díjmentes.
4.§.
(1) A rendelet 3.§-ának (2) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díj fizetését kéri, eseményenként
5.000 Ft díjazás illeti meg.
(2) A rendelet 3.§-ának (3) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díj fizetését kéri, eseményenként
10.000 Ft díjazás illeti meg.
5.§.
(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.
Zákányszék, 2011. február 11.
Matuszka Antal
polgármester

Dr. Faragó Csaba
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének kezdő napja: 2011. február 11.
Utolsó napja:
2011. március 11.
A rendelet az SZMSZ 26. §-a értelmében 30 napra a községi és hivatali hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Zákányszék, 2011. február 11.

Dr. Faragó Csaba
jegyző

1. számú melléklet a …../2011.... önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat* létesítésének hivatali munkaidőn
kívül történő engedélyezését _______ év ___________ hónap ___nap _____ óra időpontra.
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
A 10 000 Ft összegű díjat megfizettük.

Zákányszék, ______ év ______________ hó ___ nap

___________________________
aláírás

__________________________
aláírás

Engedélyezés esetén
a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű: …......................... díjazást kérem.*
____________________________________
közreműködő anyakönyvvezető

*kívánt részt alá kell húzni

2. számú melléklet a …../2011.... önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen
kívüli engedélyezését.
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Zákányszék, __________________

közterület ______ házszám/helyrajzi szám

A 30 000 Ft összegű díjat megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a
házasságkötésnek/a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli
lebonyolításánál, ha:
a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítjuk,
gondoskodunk a házasságkötés/a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó
keretéről,
gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

Zákányszék, ______ év ______________ hó ___ nap

___________________________
aláírás

__________________________
aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.

__________________________________
közreműködő anyakönyvvezető
*kívánt részt alá kell húzni

