TETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011. (VII. 29.) ÖKT sz. rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Tetétlen község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében, valamint 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az anyakönyvi eljárás engedélyezési szabályairól és díjairól a következőket
rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Tetétlen község közigazgatási területén (a továbbiakban: Önkormányzat)
történő házasságkötésre és egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán az e
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.
2. § A házasságkötésen és egyéb családi esemény társadalmi megünneplésén ingyenes
alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése (jogszabályban rögzített hivatalos
szöveg és eljárás).
3. § (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon munkaidőben, szabadnapokon (pl.
szombaton, vasárnap) az anyakönyvvezető és az érintettek által egyeztetett időpontban lehet.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén,
hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen, ha
valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés
lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.
(4) A házasság megkötésénél és egyéb családi események társadalmi megünneplésének hivatali
helyiségen kívül (továbbiakban: külső helyszín) csak külön jegyzői engedély alapján működhet
közre az anyakönyvvezető. Az engedélyezési eljárás iránti kérelmet e rendelet 1. számú
mellékletén kell benyújtani.
4. § (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény és egyéb családi események társadalmi megünneplésének lebonyolításához alkalmas
hivatali helyiséget. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége Tetétlen, Kossuth u. 65. sz. alatt van.
(2) A 3. § (2) bekezdésének eseteiben lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
(3) Az anyakönyvi esemény és egyéb családi esemény társadalmi megünneplése hivatali időn túli
lebonyolításáért, valamint anyakönyvi esemény és egyéb családi esemény társadalmi
megünneplése hivatali helyiségen kívüli (külső helyszín) lebonyolításáért eseményenként az
önkormányzat részére díjat kell fizetni.
(4) Az anyakönyvi esemény és egyéb családi esemény társadalmi megünneplése hivatali időn túli

lebonyolítása esetén eseményenként a fizetendő díj mértéke: 5.000.-Ft, azaz Ötezer forint.
(5) Az anyakönyvi esemény és egyéb családi esemény társadalmi megünneplése hivatali
helyiségen kívüli (külső helyszín) lebonyolítása esetén eseményenként a fizetendő díj mértéke
10.000.-Ft, azaz Tízezer forint.
(6) A fenti díjat a házasulandóknak legkésőbb a házasságkötést megelőző munkanapon kell a
házipénztárba befizetni, és a bizonylatot az anyakönyvvezetőnek bemutatni.
5. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. augusztus 1. napját
követően bejelentett házasságkötéseknél kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, az önkormányzat hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel történik.
Tetétlen, 2011. július 29.
Borbélyné Fülöp Hajnalka sk.
polgármester

Almásiné Dr. Molnár Brigitta sk.
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2011. augusztus 1-jén
Almásiné dr. Molnár Brigitta
jegyző

1. sz. melléklet a 12/2011. (VII.29.) ÖKT sz. rendelethez

Kérelem
Alulírottak kérjük, házasságkötés létesítése/egyéb
megünneplése hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.

családi

esemény

társadalmi

Név: .....................................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
Kézbesítési cím:..............................................................................................................
Név:..................................................................................................................................
Lakcím:.............................................................................................................................
Kézbesítési cím:..............................................................................................................
Hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Tetétlen_________________________közterület____________házszám/helyrajzi szám.
A_____________________Ft összegű díjat megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre
házasságkötés létesítése/egyéb családi esemény társadalmi megünneplése hivatali helyiségen
kívüli lebonyolításánál, 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
méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
Tetétlen,__________év_______________hó_____nap

___________________________
aláírás

____________________________
aláírás

Az engedélyezést javaslom/nem javaslom.
_________________________
anyakönyvvezető

