Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének
szabályairól és díjairól

Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
(a továbbiakban: At.) 96. §. a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az anyakönyvi esemény létesítésének szabályai
1.

§

(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt létesíteni hétfőtől csütörtökig 16:30 órától
18:00 óráig, pénteken 14:00 órától 18:00 óráig, szombaton 9:00 órától 18:00 óráig lehet.
(2) Hivatali munkaidőn- és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt létesíteni pénteken
15:00 órától 18:00 óráig, szombaton 14:00 órától 18:00 óráig lehet.
2.

§

(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény csak hivatali munkaidőn kívül létesíthető,
kivéve, ha rendkívüli körülmény áll fenn.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésénél az anyakönyvvezető akkor
közreműködik, ha meggyőződött arról, hogy a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az
anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltóságteljes lebonyolítására.
(3) A hivatali helyiségen kívüli, vagy a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény a
már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi esemény lebonyolítását nem
veszélyeztetheti.
(4) A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság az At. 27. § (2) bekezdésében
foglaltakon kívül.
A többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díj
3. §
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításáért a felek az 1. mellékletben meghatározott díjakat kötelesek fizetni, kivéve a
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 5. § (3) bekezdésben foglalt esetét.
4. §
(1) Az e rendelet alapján fizetendő díjat Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési
számlájára való utalással kell teljesíteni, legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőző
5. napig.
(2) Amennyiben a hivatali munkaidőn-, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi
esemény bármilyen okból meghiúsul, és azt a felek az anyakönyvi esemény kitűzött időpontja
előtt legalább 5 nappal írásban bejelentik, a már kiegyenlített, (1) bekezdésben meghatározott
díjat a meghiúsulás bejelentésétől számított 8 napon belül vissza kell fizetni vagy utalni.
(3) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a rendkívüli körülmény fennállása esetén a lakáson
lebonyolított anyakönyvi esemény.

Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések
hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 7/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete.

Bán Róbert László
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

A rendelet közzétételre került: 2021. október 29. napján
Mayer Ferenc jegyző nevében és megbízásából
dr. Szendrei Mária
aljegyző

1. Melléklet a 23/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 4. §- hoz

A többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjak

I.

Az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak:

a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben
történő anyakönyvi esemény:

térítésmentes

b) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn
kívül történő anyakönyvi esemény:
c) hivatali helyiségen kívül
történő anyakönyvi esemény:

10.000,- Ft/esemény
20.000,- Ft/esemény

Az anyakönyvvezetőt az a) - c) pontban foglalt esetektől függetlenül, évente az illetményalap 100 %ának megfelelő, az önkormányzat éves költségvetésében biztosított ruházati költségtérítés illeti meg
formaruha használata címén, amelynek elszámolására a ruházati költségtérítés szabályai vonatkoznak.

