Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Várong Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(2) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Várong község közigazgatási területén történő házasságkötéssel
kapcsolatban nyújtott többletszolgáltatásra, a többletszolgáltatás nyújtásában résztvevőkre és
azt igénybe vevőkre terjed ki.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés engedélyezésének szabályai
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában hivatali helyiség: a Községháza (Mező u.1.) polgármesteri
irodája, valamint a Művelődési Ház (Fő u.37.) konferencia terme.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre – a Munka Törvénykönyvében meghatározott
munkaszüneti nap kivételével – pénteken 14.00 és 18.00 óra között, szombaton 9.00 és
19.00 óra között kerülhet sor. A jegyző indokolt esetben – ha azt betegség, külföldi utazás
vagy más megalapozott ok szükségessé teszi – ettől eltérő időpontra is adhat engedélyt.
(3) A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezése
iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az
anyakönyvvezetőnél előterjeszteni.
(4) A jegyző a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést akkor
engedélyezi, ha a felek – a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetében a törvényi
feltételek teljesítése, a külső helyszín használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
csatolása mellett – igazolják e rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott díj
befizetését.
(5) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a feladóvevény, vagy
hivatalos számla bemutatásával kell igazolni.
(6) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a befizető részére legkésőbb 10 napon belül
vissza kell fizetni.

(7) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt
legalább 10 nappal bejelentik, a befizetett díjat a befizető részére legkésőbb 10 napon belül
vissza kell fizetni.
A házasságkötéssel kapcsolatos többletszolgáltatási díjak
3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
házasságkötésenként bruttó 10.000,- Ft díjat kell megfizetni.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként házasságkötésenként bruttó 10.000,- Ft díjat kell megfizetni.
(3) Mentesülnek a kérelmezők az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól, ha
valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös
erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés.
E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók kötelesek megjelölni és hitelt érdemlően
igazolni.
(4) Mentesülnek a kérelmezők a (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól, ha
valamelyik házasuló állapota közeli halállal fenyeget.
(5) Az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazására a 3. § (1)
bekezdésében meghatározott díj nyújt fedezetet.
(6) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére
való szállításáról és a hivatali helyiségbe történő biztonságos visszaszállításáról a 3. § (1)
bekezdése szerinti díj megfizetésével gondoskodik.
Az anyakönyvvezető díjazása
4. §
(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért – ha a közreműködő
anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidő kiadását kéri – házasságkötésenként bruttó 7.500 Ft díjazás illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért –
ha a közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidő kiadását kéri – házasságkötésenként bruttó 15.000 Ft díjazás illeti
meg.

Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését
követően indult házasságkötésekkel kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 11/2012.(XI.30.)
önkormányzati rendelete.
(3) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2017. június 28. napján tartott ülésén alkotta meg.
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Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Várong, 2017. június 28.
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