DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2018.(VII.23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során
fizetendő díjakról
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva - Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.
1) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével - a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötésnek és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az anyakönyvvezető
közreműködése
2. hivatali helyiség: Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” Épület Tanácsterme (4516
Demecser Kétezer-egy tér 1.),
3. az anyakönyvezető irodai helyisége: Demecser Demecseri Polgármesteri Hivatal „B”.
épület 1. számú iroda (4516 Szent István út 2-4.),
4. hivatali munkaidő: Hétfőn, kedden és csütörtökön 7:30 – 16:00 óráig, szerdán 7:30 - 17:00
óráig, pénteken 7:30 – 12:30 óráig
2. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését - a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel - a jegyző az anyakönyvi eljárásra vonatkozó jogszabályban
meghatározott feltételek teljesülésén kívül abban az esetben engedélyezi, ha:
a) annak helyszínén az ahhoz szükséges jogszabályi és technikai feltételek biztosítottak,
b) az eseményre hivatali munkaidőn kívül pénteki napon 13:00 óra és 19:00 óra között,
szombati napon 9:00 óra és 19:00 óra között kerül sor.
(2) A jegyző az (1) bekezdés b) pontjától eltérő időpontban is engedélyezheti a hivatali helyiségen
kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, ha a házasulók vagy bejegyzett
élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének orvos által igazolt közeli halállal fenyegető egészségügyi
állapota esetén.

3. §
(1) A hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését - a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel - a jegyző az anyakönyvi eljárásra vonatkozó jogszabályban
meghatározott feltételek teljesülésén kívül abban az esetben engedélyezi, ha a hivatali helyiségben
történő anyakönyvi közreműködésre hivatali munkaidőn kívül pénteki napon 13:00 óra és 19:00 óra
között, szombati napon 9:00 óra és 19:00 óra között kerül sor.
(2) A jegyző az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban is engedélyezheti a hivatali helyiségen
kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, ha a házasulók vagy bejegyzett
élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének orvos által igazolt közeli halállal fenyegető egészségügyi
állapota esetén.
4. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás díja:
a) hivatali helyiségen kívüli, munkaidőn belüli esemény díja: 15.000 Ft+Áfa
b) hivatali helyiségen kívüli, munkaidőn kívüli esemény díja: 20.000 Ft+Áfa
(2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetén a többletszolgáltatás díja:
a) hivatali helyiségben, munkaidőn kívüli esemény díja: 10.000 Ft+Áfa
(3) A többletszolgáltatás díját a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell megfizetni az esemény
tervezett időpontja előtt 3 nappal.
(4) A (3) bekezdésben foglalt megfizetett díjat a befizető(k) számára vissza kell fizetni, ha az esemény
meghiúsulását a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi
esemény napját megelőző 1 munkanapig az anyakönyvvezetőnek hivatalosan bejelentik.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén is vissza kell fizetni a
többletszolgáltatási díjat, ha az esemény meghiúsulására a házasulók vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók önhibáján kívül (különösen halál, egészségi állapot súlyos romlása)
miatt kerül sor.
(6) Ezen anyakönyvi események megtartására vonatkozó kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatványon kell bejelenteni legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10 napig.
5. §
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről
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szóló a törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy a rendelet 2. mellékletében
meghatározott összegű díjazás illeti meg.
6. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 18/2011.(VIII.31.) számú önkormányzati rendelet.

Demecser, 2018. július 23.

Váradi László

P.h.

polgármester

Inzsöl János
jegyző

Ezt a rendeletet 2018. július 23. napján 9.00 órakor kihirdettem.
Inzsöl János
jegyző
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14/2018.(VII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Kérelem

Alulírott ………………………………………………..(név) ……………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………..(személyes
adatok, lakcím), valamint
………………………………………………..(név) ………………………………………………..…….
………………………………………………………………………….…………………..……(személyes
adatok, lakcím)
kérjük, hogy a 201…év ……………………………hó …………….napján …………. órakor tartandó
házasságkötésünket
-

hivatali munkaidőn kívül

-

hivatali helyiségen kívül

az alábbi helyszínen : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……………
történő lebonyolítását engedélyezni szíveskedjen.
Tudomásul vesszük, hogy a kérelem Demecser Város Önkormányzata képviselő-testületének a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során
fizetendő díjakról szóló 14/2018.(VII.20.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a alapján díjköteles.
A díj megfizetését a Demecseri Polgármesteri Hivatal házipénztárába (Polgármesteri Hivatal „B”.
épület) kell megfizetni a jegyző döntését követő 3 napon belül.
Kelt: Demecser, 20…. év …………….hó …….nap

……………………………………………

……………………………………………

kérelmező

kérelmező
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14/2018.(VII.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Az anyakönyvvezető és közreműködő egyéb személyek részére megállapítandó díj
A

B

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás díja
(Ft-ban)

1.

Anyakönyvvezető díja

2.

Egyéb közreműködő díja

8.000,- Ft
3.000,- Ft/fő

A táblázatban megállapított összegek nettó összegek.
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