Himesháza Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2011. (VI. 08.) Önkormányzati
rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
Himesháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében, valamint a 2010. évi CXLVIII. törvénnyel módosított, az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) bekezdésének a)
és b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről a következőket rendeli:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Himesháza Önkormányzata közigazgatási területén történő
házasságkötésre terjed ki.
2. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre vonatkozó külön rendelkezések
2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés iránt az anyakönyvvezetőnél illetékmentes
kérelmet kell benyújtani a kérelem indokolásával.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a Jegyző engedélyezi.
(3) A határozatot a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell meghozni.
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek által
megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a
jogszabályban előírt feltételek biztosítására, továbbá az (2) bekezdésben meghatározott díjat
megfizetik.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
bruttó 10.000,- Ft díjat kell megfizetni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjat a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést
megelőzően a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell befizetni legkésőbb az eseményt megelőző
15. napon.
(4) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja
előtt legalább 3 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal
pénztárában vissza kell fizetni a kérelmező részére.
3. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre vonatkozó külön szabályok
4. § (1) A házasságkötés létesítése hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításához külön
engedély nem szükséges.

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás bruttó 10.000,Ft., amennyiben a házasulandó feleknek legalább egyike himesházi lakos, úgy a szolgáltatás
ingyenes.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjat a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést
megelőzően a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell befizetni legkésőbb az eseményt megelőző
15. napon.
(4) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja
előtt legalább 3 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal
pénztárában vissza kell fizetni a kérelmező részére.
5. § A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre e rendelet 3.
§-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a többletszolgáltatások díja összeadódik.
4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
6. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötésben
közreműködő anyakönyvvezetőt alkalmanként bruttó 8.000,-Ft díjazás illeti meg.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt alkalmanként
bruttó 8.000,- Ft díjazás illeti meg.
(4) A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezető díja szolgáltatás-nemenként összeadódik.
Záró rendelkezés
7. § (1) E rendelet 2011. június 15. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell
alkalmazni.
(3) Nem lép hatályba Himesháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (V. 24.)
önkormányzati rendelete.
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