Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IV. 28.)
önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 96. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (II.25.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi Bizottság, 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre (a továbbiakban együtt:
anyakönyvi esemény).

2. Anyakönyvi események engedélyezésének szabályai
2. §
(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Petőfiszállás Községi Önkormányzat
által biztosított az anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt hivatali helyiség
6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos utca 6, 6113 Petőfiszállás, Ady Endre u. 1.,
valamint a 6113 Petőfiszállás, Rákóczi u. 3. szám alatt van.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak
ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során
figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok
lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem
veszélyeztetheti.
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(4) A 2. §-ban szereplő szabályoktól a 3. § (4) bekezdésében foglalt esetekben lehet
csak eltérni.
(5) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi esemény engedélyezési eljárása kérelemre indul, melyet írásban, a
rendelet 1. és 2. melléklet szerint kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél.
(6) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a
házasságkötés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak; valamint a helyiség
méltó, alkalmas az anyakönyvi esemény megrendezésére és a személyes adatok
védelme, az anyakönyv biztonsága megfelelően biztosított.
3. Az anyakönyvi események díjazása
3. §
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja
anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
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(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja
5.000.- Ft.
(3) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 5.000.- Ft.
(4) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint az
élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető
egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá
lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj befizetését az engedély kérelem
benyújtásával egyidejűleg a feladóvevény bemutatásával kell igazolni. A kérelem
elutasítása esetén a befizetési díjat kérelmező részére 8 napon belül vissza kell
utalni.
4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
4. §
Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvezetőt –
választása alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidő helyett – eseményenként bruttó 10.000.- Ft díjazás illeti meg.
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5. Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendeletben meghatározott szabályokat a rendelet hatálybalépését követően
benyújtott kérelmek és az anyakönyvvezetők részére kifizetett díjazások során
kell alkalmazni.

Petőfiszállás, 2016. április 27.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április 28.

Toldi Zsolt
jegyző

1. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük
engedélyezését.

házasságkötés

létesítésének

hivatali

helyiségen

kívüli

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Petőfiszállás, ……………………….közterület …………házszám/helyrajzi szám
Indoka: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
Az 5.000 Ft összegű díjat megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor
működik közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a) A tanúk, és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy
jelenlétét biztosítjuk,
b) Gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,
c) Gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének
feltételeiről.
Petőfiszállás, ………..év …………………..hó ……..nap
……………………………………………… ……………………………………………..
Aláírás
aláírás
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.
……………………………………………
közreműködő anyakönyvvezető

2. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezését …… év …………………hó ……nap ……..óra időpontra.
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Az 5.000 Ft összegű díjat megfizettük.
Petőfiszállás, ………..év …………….hó …. nap

…………………………………………….
aláírás

……………………………………………..
aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.
……………………………………………
közreműködő anyakönyvvezető

