FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (V. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI ÉS A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ
HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSBAN
FIZETENDŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény a 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés
d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Felsőzsolca Város Önkormányzata közigazgatási területén történő
házasságkötés során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre,
valamint a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal)
közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. § (1)

E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség:
a Hivatal Díszterme - 3561 Felsőzsolca, Szent István
utca 20.
b) hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarend
c) alapszolgáltatás:
az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető
közreműködése
hivatali
munkaidőben,
hivatali
helyiségben (jogszabályban rögzített hivatalos szöveg,
köszöntő, zeneszolgáltatás).

(2)

Amennyiben az (1) bekezdés a) pontban meghatározott hivatali helyiség
rendkívüli ok (pl. vis maior, átépítés) miatt nem áll rendelkezésre, hivatali
helyiségnek a Bárczay-kastély (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2.) minősül.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai
3. § (1)

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
- pénteken: 1300 és 1900 óra között
- szombaton: 1000 és 1900 óra között
engedélyezhető.

(2)

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló
kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell
benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez az 1. melléklet
szerinti nyomtatványon.

(3)

Az engedélyezés tárgyában a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatára – nyolc
naptári napon belül dönt.
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai

4. § (1)

A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló
kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell
benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez a 2. melléklet
szerinti nyomtatványon.

(2)

A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy az
anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott jogszabályi feltételeket
biztosítják és a jelen rendelet 5. §-ában meghatározott díjat megfizetik.
Az engedélyezés tárgyában a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatára – nyolc
naptári napon belül dönt.

(3)

Szolgáltatási díjak
5. § (1)

A hivatali helyiségben munkaidőn túl megtartott anyakönyvi esemény
szolgáltatási díja: 15.000,-Ft+áfa/anyakönyvi esemény abban az esetben,
amennyiben a házasulók közül legalább az egyik fél felsőzsolcai lakos.

(2)

A hivatali helyiségben munkaidőn túl megtartott anyakönyvi esemény
szolgáltatási díja: 20.000,-Ft+áfa/anyakönyvi esemény.

(3)

A hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben és munkaidőn túl megtartott
anyakönyvi esemény díja: 20.000,-Ft+áfa/anyakönyvi esemény abban az esetben,
amennyiben a házasulók közül legalább az egyik fél felsőzsolcai lakos.

(4)

A hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben és munkaidőn túl megtartott
anyakönyvi esemény díja: 25.000,-Ft+áfa/anyakönyvi esemény.

(5)

Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre
rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(6)

Az (5) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen,
ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora
miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.

6. § (1)

A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi események szolgáltatási díja
nem tartalmaz hangosítást, zeneszolgáltatást, eszközhasználatot.
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(2)

A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi eseményekhez a szükséges
hangosítás, zeneszolgáltatás és egyéb eszközök biztosítása – házassági lap
aláírásához megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint székek –
az igénybe vevők feladata.

7. § (1)

A szolgáltatási díjat a Hivatal pénztárában kell befizetni legkésőbb az anyakönyvi
eseményt megelőző 10. napig.

(2)

Amennyiben az anyakönyvi esemény elmarad és azt 3 nappal korábban bejelentik,
a szolgáltatási díjat a Hivatal visszafizeti.

(3)

Amennyiben a szolgáltatási díjat határidőben nem fizetik meg, úgy az
alapszolgáltatást vehetik igénybe.
Az anyakönyvvezető díjazása

8. § Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt a munkaidőn túli
anyakönyvi események esetében választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő, vagy a kifizetéskori illetményének a szabadidőre
járó arányos összege illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § (1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági
szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3)

Hatályát veszti Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.
(III. 13.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester
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1. melléklet a 12/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük
engedélyezését.

házasságkötés

létesítésének

hivatali

munkaidőn

kívül

történő

A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
Vőlegény

Menyasszony
Név
Lakcím
Kézbesítési cím
Telefonszám

Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A határozat közlésétől számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb az anyakönyvi eseményt
megelőző 10. napig a szolgáltatási díjat megfizetjük.
Felsőzsolca, ____ év _____________ hó ___ nap.

______________________
menyasszony aláírása

______________________
vőlegény aláírása

Az engedély megadását javasolom (a kívánt rész aláhúzandó)
nem javasolom, mert __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Engedélyezés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem (a kívánt rész
aláhúzandó).
__________________________
közreműködő anyakönyvvezető
A szolgáltatási díjat a kérelmező a házipénztárba befizette:
______________________
pénztáros
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2. melléklet a 12/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali
munkaidőben vagy azon kívül) történő engedélyezését.

helyiségen

kívül

(hivatali

A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
A házasságkötés helyszíne: ___________________________________________________
Szabad téren tartandó házasságkötés esetén fedett helyszín: ________________________
Vőlegény

Menyasszony
Név
Lakcím
Kézbesítési cím
Telefonszám

Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A határozat közlésétől számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb az anyakönyvi eseményt
megelőző 10. napig a szolgáltatási díjat megfizetjük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik
közre a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításában, ha
– a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítjuk,
– gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és hivatali helyiségbe való utazásáról és
– a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmények
bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölünk meg.
Felsőzsolca, ____ év _____________ hó ___ nap.
______________________
menyasszony aláírása

______________________
vőlegény aláírása

Az engedély megadását javasolom (a kívánt rész aláhúzandó)
nem javasolom, mert __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Engedélyezés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem (a kívánt rész
aláhúzandó).
__________________________
közreműködő anyakönyvvezető
A szolgáltatási díjat a kérelmező a házipénztárba befizette:
___________________________

pénztáros
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