Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről
Dunafalva Községi Önkormányzat 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. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szeremle község közigazgatási területén történő házasságkötésre (továbbiakban:
anyakönyvi esemény).
2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület anyakönyvi esemény végrehajtására a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
Dunafalvi Kirendeltségének (6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.) épületében lévő dísztermet biztosítja. Minden
e helyiségén kívül történő házasságkötés engedélyezésére a házasságkötési szándék bejelentésével
egyidejűleg az ASZA program szerinti kérelmet kell benyújtani.
(2) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen, szükség esetén szemlét
tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.
(3) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
3.§ (1) A házasság hivatali munkaidőn kívüli, ha az pénteken 14.00 óra és hétfő 7.30 óra közötti időpontban történik.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésére a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg
az ASZA program szerinti kérelmet kell benyújtani.
(3) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
4.§ Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet
lebonyolítani.
3. Az anyakönyvi események díjazása
5.§ Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához
alkalmas hivatali helyiséget.
6.§ (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 20.000,- forint.
(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni
kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális
intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
7.§ Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 10.000,- ft.
8.§ 50% díjfizetési kedvezmény illeti meg a Dunafalva községben lakóhellyel rendelkező házasulót.
9.§ (1) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
eseményenkénti 10.000,- forint díjazás illeti meg.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy esetenként
5.000,- ft díjazás illeti meg.
10.§ (1) A fenti díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző utolsó munkanapon a Hivatal házipénztárába
kell befizetni.
(2) Az anyakönyvi esemény elmaradásakor, amennyiben a tervezett időpontot megelőző 4 napon belül
bejelentik, a befizetett díj a Hivatal házipénztárából visszafizetésre kerül.
4. Záró rendelkezések
11.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló 9/2011.(IV.20.)önkormányzati rendelet.
Dunafalva, 2017. április 27.

Magosi György
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.
Kihirdetés módja: 1. helyben szokásos módon
2. www.dunafalva.hu
Dunafalva, 2017. május 4.
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