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Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2001.(II.4.) számú önkormányzati rendelete
A házasságkötésekkel kapcsolatos díjakról
Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete / továbbiakban: Önkormányzat / az Alkotmány 44/A.§.(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A.§. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
E rendelet Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala anyakönyvvezetőjénél bejelentett,
és általa, a polgármester vagy a jegyző által lebonyolított házasságkötésekre terjed ki.
2.§.
E rendelet alkalmazásában
a) hivatali helyiségnek minősül az anyakönyvvezető irodája, a Községháza tanácsterme, és a
Közösségi Ház tanácsterme,
b) munkaidőnek minősül: hétfőtől – csütörtökig 7:30-16:00 óra, pénteken 7:30-13:30 óráig,
c) ingyenes alapszolgáltatásnak minősül az anyakönyvvezető jogszabályban meghatározott
tartalmú eljárása a jogszabályban rögzített szöveggel,
d) anyakönyvi esemény: a jogszabályszerinti és az azt kiegészítő házasságkötési szertartás.
3.§.
(1) A munkaidőn kívüli időpontban megrendezésre kerülő anyakönyvi eseményért 10.000.Ft+áfa díjat kell fizetni.
(2) A hivatali helyiségen kívül, az önkormányzat közigazgatási területén, önkormányzati tulajdonú helyiségben megrendezésre kerülő anyakönyvi eseményért 10.000.-Ft+áfa díjat kell
fizetni.
(3) Ha a felettes szerv kijelölése alapján az anyakönyvvezető más település közigazgatási területén, de nem az ottani hivatal helyiségében jár el anyakönyvi eseményen, a (2) bekezdés
szerinti díj 150%-át kell megfizetni.
4.§.
A 3.§.-ban meghatározott díjakat az Önkormányzat 11746029-15414519 számú költségvetési
elszámolási számlájára készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással kell megfizetni legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző munkanap végéig.
5.§.
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(1) Az anyakönyvvezetőt ( ideértve, a közreműködő polgármestert vagy jegyzőt is ) a munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményen való közreműködésért 6.000.-Ft díjazás illeti meg alkalmanként. Az anyakönyvvezető díjazása és a 3.§.(1) bekezdése szerinti összeg az Önkormányzat által fizetendő közterhek fedezetéül szolgál.
(2) A 3.§.(1) és a (2) vagy (3) bekezdése szerinti feltételek együttes fennállása esetén az anyakönyvvezetőt 10.000.-Ft díjazás illeti meg alkalmanként.
6.§.
A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, jegyző általi engedélyezését a 1.számú
melléklet szerinti formanyomtatványon kell kérni.

7.§.
E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Herdics Béla
polgármester

Juhász Ervin
jegyző

3
1.számú melléklet
A 2/2011.( II.10. ) számú
Önkormányzati rendelethez
Kérelem
Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli megrendezésének engedélyezése iránt

Pincehely Nagyközség Jegyzőjének
Pincehely
Kossuth L. u. 81.
7084
……………………………….. (név) és ………………………………………… (név)
házasulandók azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy engedélyezni szíveskedjen, hogy a
20… év ……………….. hó …. Nap …….. órára tervezett ( bejelentett ) házasságkötésünkre
ne a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében, hanem
………………………………. ( település ) ………………………… ( utca ) …. ( szám )
alatti ……………………………………….. rendeltetésű, ………………………………
tulajdonában álló helyiségben kerülhessen sor.
Fenti helyszín engedélyezése esetén, vállaljuk
- a tanúk (szükség esetén tolmács vagy jelbeszédben jártas személy ) jelenlétének biztosítását,
-a házasságkötés méltó keretei biztosítását,
- az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való visszaszállítását,
- az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyv biztonságos helyszínre- és visszaszállítását,
illetve a helyszínen történő biztonságos kezelésének feltételeit,
- az önkormányzati rendeletben meghatározott külön díj megfizetését.
Pincehely, 20… év ………….…. hó ….. nap

……………………………………….

……………………………………….

***

