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ahivatalir,"rvi,e!/jnil;í,';,ii;ii''*ilTffi fi"rltii".hőházasságkötés

engedélyezésénekszabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Balatonszepezd Kőzség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakőnyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Altalános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
il letékességi területén történő házasságkötésre terj ed ki.

2. § (1) A rendelet alkalmazásában

a)

házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség: kisebb szertartások vonatkozásában a
Balatonszepézd Kőzségháza tárgyalóterem, Balatonszepezd, Árpád u. 27 ., nagyobb szertartások
vonatko zá

s

áb

an a B

al ato n s ze p

ezd,
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ze gftí utca

1

. szám alatti nagyterem.

b) hivatali munkaidő: a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgá|ati
me ghatár o zott munkai dő.

3.§

Az Önkormányzathivata|i munkaidőben

szabá|yzatában

térítésmentesenbiztosítja a házasságkötésre kijelölt

hivatali helyiséget.

2. Ahivatali helyiségen kívüli, valamint

a hivatali munkaidőn kívül történő

házasságkötés engedélyezésénekszabályai

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezéséta rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötési
szándék bej elentésekor.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséreirányuló kérelemhez csatolni kell

kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni
jogosultnak a helyszín biztositásáról szóló nyilatkozatát,vagy ahasználatről szóló megállapodás

a

másolatát.

megtartása akkor engedélyezhetŐ, ha az
anyakönywezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy hazasságkötés ünnepélyes és méltó
körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok
védelme biztosított.
5. § Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben csak ügyfélfogadási időn
kívül lehet lebonyolítani.
6. § Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésesorán figyelemmel kell lenni a mélr
előjegyzésbe vett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli
házasságkötés nem veszélyeztetheti.
7. § A kérelemről a jegyző azanyakőnyvvezető javaslatának figyelembe vételéveldönt.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

3. A hivatali helyiségen kívüIi, valamint
a hivatali munkaidőn kívül házasságkötés díjazása

(l) A

házasságkötés hivatali helyiségen kívüli megtartása esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként15.000,- Ft díjat kell fizetni, mely az Önkormányzatbevétele. Amennyiben a
házasulók egyike állandó lakóhellyel rendelkezik Balatonszepezd településen, a hivatali
helyi sé gen kívü l i házasságkötés térítésmentes.
(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségiállapota esetében az egészségügyiés szociális intézményben,
tov ábbá lakáson lebonyolíto tt héuasságkötés térítésmentes.
9. § Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés megtartása esetén a többletszolgáItaíás
ellentételezésekéntl5.000,- Ft díjat kell fizetni, mely az önkormányzatabevétele. Amennyiben a
házasulók egyike állandó lakóhellyel rendelkezik Balatonszepezd településen, a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés térítésmentes.
l0. § (1) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél az 8. § (1) és 9. §
szerinti díj tételt együtte sen kel l m e gfi z etni az Önkormány zat r észére.
(2)
többletszol gá|tatás ellentételezésekéntfizetendő díjat a házasságkötés lebonyolítása előtt
^
legkésőbb
10 nappal kell megfizetni.
(3) Ha aházasságkötés elmarad, azúgyfélabefizetett díj visszatérítésére
akkor tarthat igényt, ha
a szertartás lemondására a tervezett időpontot megelőzően legalább 3 nappal korábban, írásban
kerül sor.
(4) Amennyiben a lemondásta a tervezett időpontot megelőzően kevesebb, mint 3 napon belül
került sor, vagy a szertartás írásbeli lemondás nélkül elmarad, abeftzetett szolgáltatási díj 50 %-a
téríthető vissza.

8. §

4.

Az anyakönywezető részérefizetendő díj mértéke

11. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésen közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
eseményenkénti bruttó 10.000.-Ft dijazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésen közreműködő anyakönlwezetőt
választása szerint akőztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
eseményenkénti bruttó 15.000.-Ft díjazás illeti meg.
(3) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél az (1) és (2) bekezdés
szerinti díjtételegyüttesen illeti meg az anyakönywezetőt. A díjakat házasságkötésenként kell
figyelembe venni.

zárő rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2017. május 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bejelentett házasságkötésekre kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
anyakönyvi események engedélyezésénekszabályairől, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékérőlsző|ő 512011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.
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Balatonszepezd,2017 . május 2.
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1.

melléklet a 612017. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Kérelem a hivatali helyiségen kívül/ hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük aházasságkötés hivatalai helyiségen kívül/ hivatali munkaidőn kívüliengedélyezését.

Név:.
Születési hely,

....Szül.név:... ...

idő:

.

..... anyjaneve:.

Lakcím:.
Kézbesítésicím: .
Telefon, e-mail elérhetőség: ......

Név:.
Születési hely,

.....Szül.név:... ..

idő:

.. anyja neve:.

Kézbesítésicím: ...
Telefon, e-mail elérhetőség: ... . ..

Az esemény időpontja:... ....
A hivatali helyiségen kívüli helyszín.

Aházasságkötés önkormányzati rendelet alapján megállapított díjának megfizetését teljesítjük.
Aházasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetére tudomással bírunk anőLhogy az
anyakönyw ezető kizárőlag akkor működik közre, ha

l.

2.

tanúk- szükség esetén tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlététbiztosítjuk,
gondoskodunk az anyakönyvi esemény létesítésénekméltó keretéről,
a
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3.
4.
5.

gondoskodunkaz anyakönyvi alapiratok és személyes adatok helyszínen történő
biztonságos kezelésénekfeltételeirő l,
gondoskodunk az anyakönywezető helyszínre és a hivatali helyiségben való utazásáről,
a hivatali helyiségen kívüli nem zárt helyszínen történő anyakönywezetői közreműködést
ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése e setén, az any akönwi e semény
lebonyolítására alkalm as zárt helyszínként.. . . . .

.jelöljük meg.

Balatonszepezd

kérelmező aláírása

Az engedély kibocsátását

közreműködő

j

avaslom

l nemjavaslom.

anyakön yvv ezető

kérelmező aláírása

