Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (VIII. 05.)
önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól.
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Hivatali helyiség: 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 16. szám alatti Művelődési Ház
nagyterme valamint a 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 18. szám alatti Faluház nagyterme.
2. Hivatali munkaidő:
Hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig és pénteken 7.30 – 13.30 óráig
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályai
2. §
(1) A házasság hivatali munkaidőn kívül, valamint hivatali helyiségen kívüli megkötését a
jegyző engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az anyakönyvvezetőnél kell
benyújtani.
3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötésnek
jogszabályban előírt feltételei biztosítottak.
(2) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt
helyszín megfelel a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint
e rendelet előírásainak.
(3) Szabadtéren házasságkötés kizárólag május 1. és szeptember 30. napja között engedélyezhető
azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, szélvihar) esetén
– az anyakönyv védelme érdekében – az csak a hivatali helyiségben tartható meg.

A házasságkötés díjai
4. §
(1) A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben a házasságkötés díjmentes.
(2) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén az
önkormányzat részére járó díjat és az anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést megelőző munkanapig a Polgármesteri
Hivatal házipénztárába kell befizetni, mely összegről a pénztáros készpénzfizetési számlát állít ki.
A díj megfizetését az erről szóló bizonylat bemutatásával kell az anyakönyvvezető felé igazolni.
5. §
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő vagy e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjazás illeti meg.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
7. §
E rendelet rendelkezéseit a 2011. június 1. napját követően bejelentett házassági szándék alapján
indult eljárásokban kell alkalmazni.
Szentkirály, 2011. augusztus 5.

Szabó Gellért
polgármester

dr. Lipka Klaudia
jegyző

Ezen rendelet 2011. augusztus 8-án kihirdetésre került.

dr. Lipka Klaudia
jegyző

1. melléklet az 5/2011. (VIII.05.) önkormányzati rendelethez
Házasságkötés esetén fizetendő díjak:
1.) Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívül: bruttó 10.000.- Ft,
melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás: bruttó 5.000.- Ft
2.) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben: bruttó 10.000.- Ft,
melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás: bruttó 5.000.- Ft
3.) Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül: bruttó 10.000.- Ft,

