Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet tárgyi hatálya SzerepKözségi Önkormányzat közigazgatási területén
történő anyakönyvi eseményekre, személyi hatálya az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki.
2. §
Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget a
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén (Szerep,
Nagy u. 53.) térítésmentesen biztosítja.
3. §
(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését, a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését a házasságkötésre történő
bejelentkezéskor kell kérni, melyről a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény szabályai szerint –az anyakönyvvezető javaslatának
figyelembevételével- dönt.
(2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli is megtartható, ha az erre a célra
bejelentett helyen biztosítható a házasságkötés méltósága és nyilvánossága.
4 .§
Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az a házasságkötés, mely a
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarendtől eltérő időpontban történik.
5 .§
Hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés - az anyakönyvi eljárásról szóló
törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén - akkor engedélyezhető, ha a

házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és
az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.
6.§
(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén
többletszolgáltatás ellentételezése az önkormányzat részére térítésmentes.

a

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás
ellentételezése az önkormányzat részére térítésmentes.

7. §
(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekről az anyakönyvvezető
nyilvántartást vezet.
(2) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményeken
közreműködő anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként pénzbeli
térítésre tart igényt, az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvezetőt
bruttó 8.000,-Ft díjazás illeti meg.
(3) Amennyiben a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi
eseményeken közreműködő anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként
pénzbeli térítésre tart igényt, az anyakönyvi eseménynél közreműködő
anyakönyvezetőt bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.
(3) A (2)-(3) bekezdés szerinti díj elszámolására és kifizetésére az
anyakönyvvezető nyilvántartása és a jegyző engedélyezése alapján, esetileg, az
anyakönyvi eseményt követő 15 napon belül kerül sor.

8 .§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a családi
események szolgáltatási díjairól szóló 21/2013 (XI. 07.) önkormányzatirendelet.
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