Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Felsőlajos 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.

§

(1) A rendelet hatálya a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt igénybe vevőkre és az
anyakönyvvezetőre terjed ki.
2. §
(1)

E rendelet alkalmazásában:
1. Hivatali munkaidő: a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata 9. mellékletében a székhelytelepülésre megállapított
munkarend.
2. Hivatali helyiség: a Felsőlajos, Iskola utca 12. szám alatti Faluház épületében található
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi kirendeltségének helyisége és a
nagyterem.
2. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályai és a házasságkötés után fizetendő díjak
3. §

(1)

Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés kedden 16.00-18.00 óráig, pénteken 12.30 –
20.00 óráig, szombaton 11.00 – 20.00 óráig terjedő időintervallumban engedélyezhető.

(2)

Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben házasságkötés kedden 08.00 – 16.00
óráig és pénteken 08.00 – 12.00 óráig terjedő időintervallumban tartható.

(3)

Munkarend változás esetén, ha a munkanap szombati napra esik, úgy a hivatali
munkaidőn kívül házasságkötés pénteken és szombaton az adott napra érvényes
munkaidő végétől 20.00 óráig tartható.

(4) Vasárnap, december 31-én, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
juttatásairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott munkaszüneti napon,
továbbá az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérő időpontban házasságkötés az
anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott esetben engedélyezhető.
(5) Házasságkötés hivatali helyiségen kívül akkor engedélyezhető, ha a házasulók
gondoskodnak
a
házasságkötés
megünneplésének
méltó
keretéről,
az
anyakönyvvezetővel egyeztetett technikai feltételek biztosításáról.
4. §

(1) A házasságkötés után a rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott díjat az a) vagy
b) pontban meghatározott módon kell megfizetni:
a) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába készpénzben.
b) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél
vezetett, 10402599-50526550-53861009 számú bankszámlájára banki átutalással.
(2) a) A hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben tartandó házasságkötés után a
rendelet 1. melléklet 1.1 pontjában foglalt díj megfizetését legkésőbb a házasságkötés
napját megelőző 5. munkanapig kell teljesíteni.
b) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés után a rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában
foglalt díj megfizetését legkésőbb a házasságkötés napját megelőző 5. munkanapig kell
teljesíteni.
(3) A házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt díj
befizetésének igazolása megtörténik a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Irodája által.
5. §
(1) a) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjából 50 % kedvezmény illeti meg azon
házasulókat, akiknél a házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv
felvételének időpontjában legalább az egyik fél felsőlajosi állandó lakos és ezt
lakcímigazolványával igazolja.
b) A hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes a
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói számára.
(2) A házasságkötést kérelmezők a házasságkötésért fizetendő díj teljes összegének
visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötés iránti kérelmüket az esemény
tervezett időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal korábban írásban
visszavonják.
(3) A házasságkötést kérelmezők nem jogosultak a díj visszatérítésére amennyiben a
házasságkötés iránti kérelmüket az esemény tervezett időpontját megelőzően 10
munkanapon belül vonják vissza vagy egyáltalán nem vonják vissza és az esemény
megtartására nem kerül sor.
6. §
(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott
házasságkötésért a rendelet 1. melléklet 2.1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben megtartott
házasságkötésért a rendelet 1. melléklet 2.2. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.
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3.Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet 2017. július 15. napján lép hatályba.
8. §
(1) A rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt díjakat a rendelet hatálybalépését követően
felvett házasságkötési jegyzőkönyvek esetében kell alkalmazni.
(2) A rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt díjakat a rendelet hatálybalépését követően
megtartott házasságkötések esetében kell alkalmazni.
9. §
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
14/2011. (XII.09.) önkormányzati rendelete.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. június 30.

Dr. Balogh László sk.
jegyző
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1. melléklet a 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
után és az anyakönyvvezető részére fizetendő díjak

1. Házasságkötések díjai:

A

Szolgáltatás megnevezése
1.1. Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül
1.2. Házasságkötés hivatali helyiségen kívül

B
Szolgáltatások díja
(bruttó) (Ft)
15.000
48.000

2. Az anyakönyvvezető részére a munkáltató által fizetendő díjak:

A

Szolgáltatás megnevezése
2.1. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott
házasságkötésért
2.2. Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott
házasságkötésért

B
Szolgáltatások díja
alkalmanként (bruttó)
(Ft)
22.000
15.000
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