Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének3/2014.(III.05.) önkormányzati
rendeletea 21/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelet a házasságkötés, a bejegyzett
élettársi kapcsolat és a családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet
módosítására
(egységes szerkezetben)

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 96. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Szerep község közigazgatási területén történő
házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események
(a továbbiakban együtt: anyakönyvi események) társadalmi megünneplésére terjed ki.
(2)
Anyakönyvi
eseményt
lebonyolítani
munkanapokon
munkaidőben,
szabadnapokon (pl. szombaton,vasárnap) az anyakönyvvezető és az érintettek által
egyeztetett időpontban lehet.
(3) Szabadnapokon és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést és egyéb családi
események társadalmi megünneplésének lebonyolítását engedélyeztetni kell a
jegyzővel. Az engedélyezési eljárás iránt kérelmet e rendelet 1. számú mellékletén kell
benyújtani.
2. § (1) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésének a Szerep Községi
Önkormányzat hivatalos helyiségében hivatali munkaidőn túl sem kell díjat fizetni.
(2) Szerep Községi Önkormányzat hivatalos helyiségén kívül történő anyakönyvi
eseményérta megrendelők 2000 Ft+ÁFA díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az
anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen a
házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének orvosi
igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége.
3. § Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott
szabadidő egésze helyett
a.)a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségben történő anyakönyvi esemény
lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 8.000,- Ft díjazás illeti meg.
b.) a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.
c.) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatalos munkaidőben történő anyakönyvi esemény
lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Győri Balázs s.k.
polgármester

Tóthné Verő Tünde s.k.
aljegyző

Kihirdetve: Szerep, 2014. március 6.
Tóthné Verő Tünde s.k.
aljegyző

1. sz. melléklet a 21/2013.(XI.07) számú önkormányzati rendelethez

Kérelem
Alulírottak kérjük, házasságkötés létesítése/egyéb családi esemény társadalmi
megünneplése hivatalihelyiségen kívüli engedélyezését.
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Szerep_________________________közterület____________házszám/helyrajzi szám.

A_____________________Ft összegű díjat megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor
működik közreházasságkötés létesítése/egyéb családi esemény társadalmi megünneplése
hivatali helyiségen kívülilebonyolításánál, ha
a)a tanúk – és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítjuk,
b)gondoskodunk a házasságkötés létesítése/egyéb családi esemény társadalmi
megünneplése méltókeretéről,
c)gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

Szerep,__________év_______________hó_____nap

___________________________
aláírás

____________________________
aláírás

Az engedélyezést javaslom/nem javaslom.
_________________________
anyakönyvvezető

