Elfogadott rendelet
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő- testületének
6/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Módosítva: 4/2018. (II.27.)
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a )pont
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Váchartyán község közigazgatási területén történő
házasságkötésre.
(2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli körülmény, ha a házasulók vagy egyikük
mozgáskorlátozott, vagy egészségi állapota, vagy kora miatt különös erőfeszítést igényel a
házasságkötésre kijelölt hivatalos helyiségben való megjelenés.
2. §
(1) A házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség a Polgármesteri Hivatal nagyterme 2164
Váchartyán, Fő u. 55. szám alatt található.
(2) A hivatali munkaidőt a Rádi Közös Önkormányzati Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
3. §
(1) Díjmentes
a) a házasságkötésre kijelölt hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben, továbbá
b) a rendkívüli körülmény fennállása esetén hivatali munkaidőben megtartott házasságkötés.
(2) Hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötésért 8.000 Ft díjat kell fizetni.2
(3) Hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért 12.000 Ft díjat kell fizetni.3
(4) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért a (2) és (3)
bekezdésben meghatározott díjat is meg kell fizetni.
(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj a szertartás díja, egyéb szolgáltatást, így például
asztali virágdísz, pezsgő, versmondás nem tartalmaz. Amennyiben a házasulók egyéb szolgáltatást
igénylenek, arról maguknak kell gondoskodniuk.
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4. §
(1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni a
házasságkötésre történő bejelentkezéskor. (1. melléklet)
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés abban az esetben engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés ünnepélyes
és méltó körülmények között megtartható, valamint a személyes adatok védelme biztosított.
(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már
előjegyzett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli
házasságkötés nem veszélyeztetheti.
(4) Rendkívüli körülmény fennállása esetén az anyakönyvvezető a jegyző engedélyével a házasulók
vagy egyikük lakóhelyeként szolgáló ingatlanban bonyolítja le a házasságkötést.
5. §
(1) A házasságkötésért fizetendő díjat a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legkésőbb 15
nappal kell megfizetni az Önkormányzat részére. Az anyakönyvvezető ellenőrzi a díjfizetés
megtörténtét.4
6. §
(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
esetenként bruttó 5.000 Ft díjazás illeti meg.5
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként
bruttó 8.000 Ft díjazás illeti meg.
(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezetőt az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott juttatás is megilleti.
7. §
(1) Jelen rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően megtartott anyakönyvi események tekintetében kell alkalmazni.
Váchartyán, 2017. július 26.

Koblász Sándor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

Utoljára egységes szerkezetben
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem. Váchartyán, 2018. február 27.

dr. Ungi Kitti
jegyző
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1. melléklet
Kérelem
Hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés létesítésének
engedélyéhez

Alulírottak kérjük a családi esemény hivatali helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés létesítésének engedélyezését.*
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Elérhetőség (telefon, email):

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Elérhetőség(telefon, email):

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

A hivatali helyiségen kívüli cím:
Váchartyán, _________________________________________________________________
Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvi esemény díját legkésőbb a házasságkötés kitűzött
időpontja előtt legkésőbb 15 nappal kell megfizetni.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre az
anyakönyvi esemény lebonyolításánál, ha
a) a tanúk – szükség esetén – a tolmács jelenlétét biztosítjuk;
b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról;
c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények
bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölünk meg.
Engedélyezni kért időpont: __________év__________hónap______nap___________óra
A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények
bekövezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiség: ________________________________
Váchartyán, _______év__________hó_________nap
________________________________
aláírás

______________________________
aláírás

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*
A hivatali időn kívüli engedélyezés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást
kérem.*
__________________________________
közreműködő anyakönyvvezető
*megfelelő rész aláhúzandó

