A Képviselő -testület a jelenlévő 6 fő bő l 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014. (IV.30.) sz.
RENDELETE
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak
mértékéről
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a.) és l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény1.§.(3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.TV. 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen kívüli,valamint a munkaidőn kívül történő
házasságkötés,valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezésének
szabályairól,valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés ,valamint bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj
mértékéről a következőket rendeli el.;
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Hévízgyörk Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
illetékességi területén történő házasságkötésre.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
2. §
(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Munka törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti
napok kivételével lehet.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már
előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre.
A hivatali helyiség, a házasságkötés helyszíne
3.§.
(1) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidő kívüli megkötését a házasságkötés helye
szerint illetékes jegyző a szándék bejelentéséről számított 8 napon belül engedélyezi.
(2) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helyiségen
kívüli lebonyolításánál, ha a felek
a.) a tanúk és –ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,
b.) gondoskodnak a házasságkötés méltó keretéről,
c.) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,
d.) gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére
való biztonságos szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az
anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről és
e.) a hivatali helységen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények
bekövetkezte esetére a házasságkötés lebonyolítására alkalmas helyiséget jelölnek meg.
(3) A házasság megkötésének törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is
biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik.
(4) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha a többletszolgáltatás ellentételezéseként
megállapított díjat legkésőbb a házasságkötés időpontja előtt 7 nappal befizették a polgármesteri
hivatal számlájára.
Az anyakönyvi események díjazása
4. §

/1/ Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.124.sz alatt, míg
anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt helyiség: 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.19. sz.
Művelődési Ház Házasságkötő terem.
(2) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(3) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal
fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson
lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
5. §
(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása térítésmentes,
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen, kívül - egyéb helyen - történő lebonyolítás díja:
20.000,- Ft.
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
6. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő, vagy eseményenként az illetményalap 15 %-ának megfelelő összegű megbízási díjban
részesülnek. (38.650x15%=bruttó 5.797.-Ft)
a.) egy napon egymást követő kettő vagy több anyakönyvi esemény lebonyolításakor az (1)
bekezdésben meghatározott díjazás másfélszerese illeti meg az anyakönyvvezetőt.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő vagy eseményenként az illetményalap 15 %-ának megfelelő összegű megbízási díjban
részesülnek. (38.650x15%=bruttó 5.797.-Ft)
a.) egy napon egymást követő kettő vagy több anyakönyvi esemény lebonyolításakor az (1)
bekezdésben meghatározott díjazás másfélszerese illeti meg az anyakönyvvezetőt.
(3) Az 5.§.(2)bekezdésben foglalt esetben nettó 10.000.-Ft/alkalom az anyakönyvvezető megbízási
díja.
Hatálybalépés
7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
(3) Az 5/2011.(II.12.)sz. rendeletet hatályon kívül helyezi.
Hévízgyörk, 2014. április 29.
Tóth Tibor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2014. április 30.
Lukesné Csábi Ágnes jegyző

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

