Acsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
a házasságkötési eljárás egyes díjairól

Acsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4)
bekezdésének a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Acsa község közigazgatási területén történő házasságkötések
megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed
ki.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályai
2. §
(1) Házasságkötéskor ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése munkaidőn belül, valamint az erre a célra kijelölt hivatalos helyiség
igénybevétele.
(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyisége Acsa, Kossuth u. 97. és 83. sz. alatt vannak.
(3) Hivatali munkaidőnek számít hétfő 8.00 és péntek 15.00 óra közötti időszak.
3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 1. számú melléklete
szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését e rendelet 2. számú
melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötési szándék bejelentésével
egyidejűleg.
(3) A kérelmet a körjegyző bírálja el.
(4) Amennyiben a házasságkötést hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli időpontra
kérelmezik, a kérelmet egynek kell tekinteni.
A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítése
esetén
a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére,
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
4. §
(1) Az anyakönyvvezető munkaidején túli, illetve hivatalos helyiségén kívül történő
közreműködéséért a házasulandók az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni,

kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül
sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen ha
valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös
erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.
5. §
(1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként ötezer forint díjat kell fizetni.
(2) A házasság munkaidőn kívül történő megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként ötezer forint díjat kell fizetni.
6. §
Az anyakönyvvezetőt, amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díj fizetését kéri, ötezer
forint díj illeti meg.
7. §
(1) Az 5. §-ban meghatározott díjat a Hivatal házipénztárába kell befizetni az 1. vagy 2.
számú melléklet szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg.
(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, a házasulandók a kérelem elutasításáról szóló
jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérhetik a díj visszafizetését a Hivatal
házipénztárából.
(3) Amennyiben a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető a 2. számú melléklet
kérelmében úgy nyilatkozik, hogy engedélyezés esetén szabadidőt kíván igénybe venni,
úgy a házasulandók kérhetik a díj visszafizetését a Hivatal házipénztárából.
(4) A befizetésekről a Hivatal számlát állít ki a befizetők részére.
Záró rendelkezések
8. §
A rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

Acsa, 2011. március 23.

Szekeres Rezső
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2011. április 1. napján kihirdetésre került.

Kiskutiné Cseri Mária
körjegyző

Kiskutiné Cseri Mária
körjegyző

