GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2011. (VIII.25.)
önkormányzati r e n d e l e t e
a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről és
a fizetendő díjakról
Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§(4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet 15/A.§ (6) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A házasságkötés (továbbiakban: anyakönyvi esemény) lebonyolítására kijelölt hivatali
helyiség a Polgármesteri Hivatal Gégény, Dombrádi út 2. szám alatti Házasságkötő
terme.
(2) Hivatali munkaidő a Gégény Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
(3) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt:
a) hétfőtől csütörtökig 1600 és 1900 óra,
b) pénteken 1300 és 1900 óra,
c) szombaton 900 és 1900 óra
között lehet tartani.
(4) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény
megtartására vonatkozó kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell
bejelenteni.
(5)A kérelemről a benyújtását követő 3 napon belül az anyakönyvvezető javaslatára a
jegyző dönt.
2.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményért a
rendelet 2. melléklete szerinti díjat kell fizetni.
(2) A rendelet 2. mellékletben meghatározott díjat a polgármesteri hivatal házipénztárába
kell megfizetni a jegyző döntését követő 3 napon belül.
(3) Amennyiben az anyakönyvi esemény elmarad és azt az esemény időpontja előtt
legalább 1 nappal korábban bejelentik, úgy a befizetett szolgáltatás díját a
polgármesteri hivatal visszafizeti.
(4) 100% kedvezményben részesülnek az (1) bekezdésben előírt díjfizetési kötelezettség
alól, azok az anyakönyvi eseményt kérelmezők, akiknek legalább egyik tagja gégényi
állandó lakos.
3.§
(1) Az anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy a rendelet 3. mellékletében meghatározott
összegű díjazás illeti meg.
(2) A házasságkötésben közreműködő egyéb személyt a rendelet 3. mellékletében
meghatározott összegű díjazás illeti meg.
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4.§ E rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba.
kmf.
Zakor Ildikó sk.
Balázsné Keller Olga sk.
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ezen jegyzőkönyvi kivonat a jegyzőkönyvben foglaltakkal szó szerint egyező, ezért
hitelesítem.
G é g é n y, 2011. augusztus 25.
Balázsné Keller Olga
Jegyző
10/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet
1. melléklete
KÉRELEM
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük a házasságkötés hivatali munkaidőn túli / hivatali helyiségen kívüli /
hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli1 engedélyezését.
Időpont: _______ év________________hónap____nap_________óra
Hivatali helyiségen kívüli helyszín: _____________________________________________
Név: _____________________________________________________________________
Lakcím:____________________________________________________________________
Név:

_____________________________________________________________________

Lakcím:____________________________________________________________________
Igényelt szolgáltatás2:
- Hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségben
- Hivatali munkaidőn túli és külső helyszínen
Nyilatkozunk, hogy a meghatározott díjat a polgármesteri hivatal házipénztárába a jegyző
döntését követő 3 napon belül megfizetjük.
Egyéb információ az anyakönyvvezető részére:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Gégény, 20….. ……………….. hó ….. nap
……………………………… ……………………………………
kérelmező

kérelmező

Engedélyezés esetén fellebbezési jogunkról lemondunk.
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Megfelelő rész aláhúzandó!
Megfelelő rész aláhúzandó!
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Gégény, 20….. ……………….. hó ….. nap
……………………………… ……………………………………
kérelmező
kérelmező
___________________________________________________________________________
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom3.

…………………………………..
közreműködő anyakönyvvezető

Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.4
…………………………………..
közreműködő anyakönyvvezető
10/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet
2. melléklete
Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményért fizetendő
díjak
A
B
Szolgáltatás megnevezése
Szolgáltatás
díja (forintban)
1.
Hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény
10 000
lebonyolítása
2.
A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása
15 000
3.
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn időn túli
20 000
anyakönyvi esemény lebonyolítása
A táblázatban megállapított összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a hatályban lévő
mindenkori ÁFÁ-t kell számolni.
10/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet
3. melléklete5
Az anyakönyvvezető és közreműködő egyéb személyek részére megállapítandó díj
A
B
Szolgáltatás megnevezése
Szolgáltatás
díja (forintban)
1.
Anyakönyvvezető díja
20 000
2.
Egyéb közreműködő díja
4 000
A táblázatban megállapított összegek nettó összegek.
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Megfelelő rész aláhúzandó!
Megfelelő rész aláhúzandó!
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Módosította 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2015. március 1.
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