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SZADA NAGYKÖZSÉG oNKoRMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK
9/2017. (VI. 30.) önkormányzati

RENDELETE

A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI'
VALAMINT A HIVATALI MUNKÁIDÓN KÍvÜL ronrÉNÓ
HÁZASSÁGKorÉs nNcnnÉr,ynzÉsÉNEKSZABÁLYAIRÓL ÉS
DÍJAIRÓL

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő{estülete Magyarország Alaptörvénye 32.

cikk (1) bekezdés a) pontjában' 32. cikk (2) bekezdésébenmeghatározott feladatkörében
eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény 96. $ a)-b) pontjaiban kapott
felhatalmazás alap.ján a következőket

r'ende1i el:

A rendelet hatálva

1.S

A

rendelet hatálya kiterjed Szada Nagyközség Önkormányzat

Önkorrrrányzat) közigazgatási teIületén töfténő házasságkötésre.

(a

továbbiakban:

Ertelmező rendeIkezések

2.$
E rendelet alkalmazásában:
(1)

a) hivatali helyiség: Szadai

b)

$

d)

-

Polgárrrresteri Hivatal tárgyalóterme (2111 Szada, Dózsa
György út 88.) és a Szociális Alapszolgáltató KöZpont közösségi helyisége (2111
Szada, Dózsa György út 76.);
hivatali munkaidő: Szadai Polgármesteli Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkaidő ;
ügylélfogadási idő: Szadai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási idő;
alapszolgáltatás: a hivatali mlrnkaidőben és hivatali helyiségben az anyakÓnyvvezető
által lebonyolított hazasságkötés, mely a következőket loglalja magában: a
házasságkotés céljára megfelelően berendezett terem, házassági emléklap, gyűnitálca
használata' anyakönyvvezető ünnepi beszéde (anyakönyvvezető jogszabály szerinti
hivata1os közremúködése)
tÓbbletszolgáltatás:
hivatali munkaidőben, hir'atali helyiségen kívül (külső helyszínen),
hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben,
hivatali mrrnkaidőn kívül, hivatali helyiségen kíviil (külső helyszínen) lebonyolított
házasságkötés.

A hivatali helyiségen kÍvüli, vaIamint

a

hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

esemény engedélyezésénekszabályai

3.$
(1) Házasságkötést hivatali munkaidőn belül csak iigyléIfogadási ic1őn

kívül lehet

Iebonyolítani.

(2) Kivételt képez ez alól a hazasulók valamelyikének kőzeli halállal fenyegető egészségi
állapota, mely esetben a háZasság bármely időpontban, külső helyszínen is megkothető ós
díjmentes.
(3) A hivatali munkaidőben 1ebonyo1ított alapszo1gáltatásos anyakönyvi eSemény díjmentes.
(4) A lrivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a hivatali
helyiségben tar1andó, már jegyzőkönywel előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményt.

4.S

(/) Amennyiben

helyszílen

a házasulók hivatali munkaidőn kívül' vagy hivatali helyiségen kívüli
ak a házasságkcitést lebonyolítani, az ene irányuló kérelrnet

kívanj

(kérelmeket) a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtaniuk,
figyelemmel az Atv. 18-19. $-aiban foglalt előírások betaftáSára.
(2) Hivatali helyiségen kíviili helyszínen aZ anyakönyvi esemény csak akkor engeclélyezhető,
ha az esemény méItósága' tekintélye nem csorbul, továbbá az anyakönyvi alapiratok és
személyes adatok r,édelme biztosított.

A térítésidíjak fizetésénekszabályai
s.$

(l) Az 1. $ (1) d) pontjában foglalt esetekben a házasságkötésért e rendelet mellékletében
megl'ratározott térítésidíj akat ke1l megfizetni.

Az (I)

bekezdésben foglalt térítésidíjat a kérelmező a bejelentkezés napj án kapott
csekken köteles befizetni a Szadai Polgrirmesteri Hivatal számlaszámára ugy, hogy az
összeg legkésőbb a hazasságkőtés ter\'ezett időpontját megelőző 10 nappal korábban a
szám1ára megérkezzen.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt térítésidíjakat évente leliil kell vizsgálni.
('2)

6.$
(1)

Az l. $

(1) d) pontjában meghatározott esetekben a házasságkötés lebonyolítáSában
kőzreműködő anyakonywezetőt választása szerint a kŐztisztviselők .jogállásáról szóló
tcirvérryber-r meghatározott sZabadidő vagy házasságkötésenként e rendelet mellékletében
meghatározott díjazás i |eti rneg'
|

Záró rendeIkezések
7.S
(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban csak a
hatálybalépésétkövetően bejelentett anyakőnyvi eseményekre kell a]kalmazni.

Szada, 2017. június 29.
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a

száda

Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése 2017. június 30_án megtörlént.

Mellék]et a 912017. (vI.30.) önkormányzati

rendelethez

A házasságkötés lebonyolításáért fizetendő többletszolgáltatás díjai

A)

B)
C)

hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívÍil
(külső helyszínen) történő
hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben

házasságkötés

történő

házasságkötés

hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül
(külső helyszínen) tör1énő

házasságkötés

A házasságkötésnél közreműködő

anyakönywezető
(bruttó)

A)
B)

hivatali munkaidőben, hivatali he1yiségen kívül
(külső helyszínen) töfiénő

házasságkötés

ÁFA

10.000,_ Ft +

ÁFA

20.000,_ Ft +

ÁFA

részéreftzetendő díjazás mértéke

0._

Ft

hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben
történő házasságkotés

-hétköznap
_hétvége

C)

15.000,- Ft +

3.000,- Ft
10.000,_ Ft

hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül
(külső helyszínen) tör1énő házasságkötés

-hétköznap
-hétvége

5.000,-Ft
15.000,-Ft

