
Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testü|etének
3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüIi és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések
engedélyezésének szabályairól és díjairól

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az arryakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalm azás alapján, valanrint Magyarország
Alaptöfl/énye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l. § A rendelet hatálya Kisszőlős község közigazgatási területén, a házasságkötések kapcsárr
az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőke, valamint a somlóvásarhelyi
Közös ÖnkormányzaíiHivatal által foglalkoztaiott anyakönyvvezetőke terjed ki,

2.§ E rendelet alkalmazásában:
a) a hivatali munkaidó: a somlóvásárhelyi közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és
Múködési S zabá|y zatáb an me ghatarozott munkarend
b) a hivatali helyiség : 8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 3. (Polgármesteri Hivatal, Művelődési
Ház)
c) alapszolgálíatás: házasságkötő terem használata, fútés, világítás

3. § (1) A SomlÓvásarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére megállapított
hivatali munkaidőben (a továbbiakban: hivatali munkaidő) a házasságkötés lebonyolítására
alkalmas hivatali helyiség, valamint az anyakönywezető hivatalos közremúködése
tédtésmentes.
(2) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidón kívü1 töIténő házasságkötés esetén az 1.
melléklet 1 . pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
(3)A hivatali helyiségben és hivatali munkaidón kívül történő házasságkötés esetén az 1.
melléklet 2. pontjában me ghatározott díjat kell fizetni.
(4) A hivatali helyiségen kír. il és hivatali munkaidóben történő házasságkötés esetén az 1.
melléklet 3. pontjában meghatarozott díjat kell fizetni.
(5) Az alapszolgáltatáson felül kén kiegészítő szolgátatásokért az 1. melléklet 5. pontjában
foglalt díjakat kell fizetni.
(6) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kílril történó házasságkötést,
valamint az alapszolgáltatáson felül kért kiegészítő szolgáltatásokat a 2. mellékelt szerinti
kérelem benyúj tásával kel1 igényelni.

4.§ (1) Amenrryiben az anyakönyvi esemény létesítésére iráLrrluló szandékukat a kérelmezők
az esemény teruezett idópontját megelózően legalább 5 munkanappal korábban írásban
visszavonják, akkor a szolgáltatási díjat 8 napon belül a somlóvásárhelyi közös
Önkormányzati Hivatal köteles visszafi zetni.
(2) Amennyiben a hivatali helyiségen kívülre tervezett anyakönyvi esemény valamely oknál
fogva mégis a hivatali helyiségben keűl meglartásr a, a mát befizetett szolgáltatási díjból a
különbözetet az önkormányzat visszatéríti.
(3) Amennyiben az anyakönJvi esemény nem valósul meg, de azl kérelmezők nem jelzik a
4.§( 1) bekezdésében foglaltak alapjén, a szolgáltatás igónybevevői a díjvisszatérítésére nem
jogosultak.

5. § (1) A hivatali helyiségen kilTili és hivatali munkaidőn kívül törtónő hazasságkötés
létesítése a felek kérelmére akkor engedélyezhető, ha a felek a jogszabályi feltételek
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teljesítéSén túl, a befizetési bizonylat bemutatásával igazolják az 1. melléklet szerinti díj
megfizetését, legkésóbb az engedélykérelen benyújtását követő 3 napon belül.
(2) Az 1. nrelléklet szerinti díj at a somlóvásárhelyi közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. (széniaszfun:l174803 8- 15 802846-
00000000)

ó. § A hivatali munkaidőrr és a hivatali helyiségen kívül töíénő házasságkötés esetén a
közreműködő anyakönyvvezet őí a közszolgálati tisár,iselőkől szóló 201i. évi cxclx.
törvényben meghatározott szabadidő vagy az 1. melléklet 4. pontjában neghatarozott díjazás
illeti meg.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követó napon lép hatályba.
(2) Haíályát veszti a Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testül eíének 6l2O11 (YI.24.)
önkormányzati rendelete a hazasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról.

Kisszőlős. 2016. februar l 5.
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