Hatályos: 2017. május 31. napjától

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Orci Községi Önkormányzat az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. Tvr. 42/A § (4) bekezdés a) és b) pontjában (továbbiakban: Tvr.) kapott
felhatalmazás alapján, a Tvr. 15/A. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezéséhez
a) a Melléklet szerinti kérelmet (továbbiakban: kérelem) kell benyújtani
b) díjat kell fizetni.
2. §

házasságkötés

(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a felek által fizetendő díj mértéke
15.000 Ft
(2) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a felek által fizetendő díj
mértéke: 5000 Ft.
3. §
(1) A kérelmet a házasságkötést megelőző 30. napig kell benyújtani.
(2) A 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott díj (továbbiakban: díj) befizetését a
házasságkötést megelőző 20. napig postai feladóvevénnyel, vagy készpénzfizetési
számla bemutatásával kell igazolni.
(3) A kérelemről a házasságkötést megelőző 15. napig kell dönteni.
(4) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a (3) bekezdés szerinti döntést követő 5
munkanapon belül a kérelmező részére vissza kell fizetni.
4. §1
Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés során közreműködő
anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidőt választja, őt – az illetményén felül - céljuttatás jogcímén 5.000,-Ft díjazás illeti
meg.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orci, 2011. augusztus 8.
Máténé Prisztács Éva
körjegyző

Vass Ferenc
polgármester
ZÁRADÉK:
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Melléklet
Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011. (VIII. 9.) önkormányzati rendeletéhez

KÉRELEM
…………………………… Önkormányzat jegyzőjéhez
I. (kérelmezők töltik ki)
1. Alulírott házasodó felek (név, személyazonosító adatok, lakcím)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
kérjük, hogy
a) hivatali időn kívül *
b) hivatali helyiségen kívüli *
házasságkötésünket engedélyezni szíveskedjen.
2. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén vállaljuk, hogy
a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítjuk
b) gondoskodunk a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,
d) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés
helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének
feltételeiről.
3. Tudomásul veszzük, hogy a
a) hivatali időn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj 5000,-Ft
b) hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén fizetendő díj 15.000,-Ft.
Kérelmünk alapján …………….. Ft megfizetését vállaljuk és a befizetést a házasságkötést
megelőző 20. napig postai feladóvevénnyel, vagy készpénzfizetési számla bemutatásával
igazoljuk.
Dátum: ……………………………..
………………………….
aláírás

……………………….
aláírás

II.
(anyakönyvvezető tölti ki)
A I. 3. pont szerinti díj befizetése ………………………. napján megtörtént.
A I. 1. a) és/vagy* b) pont szerinti engedély kiadva: …………………… napján.
Dátum: …………………………………..
…………………………….
anyakönyvvezető
III.
(anyakönyvvezető tölti ki)
A kérelem elutasítva. A befizetett díj visszafizetése ……………………….. napján megtörtént
Dátum: …………………………………..
…………………………….
anyakönyvvezető
* A megfelelő aláhúzandó

