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Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről
Tetétlen Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:
Tetétlen Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:
Értelmező rendelkezések
1.

§

E rendelet alkalmazásában:
(1) anyakönyvi esemény: a házasságkötés
(2) kérelmezők: a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül tartandó anyakönyvi eseményeket az
anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,
(3) Hivatali helyiség: Tetétlen Község Önkormányzata által biztosított a házasságkötés lebonyolítására
alkalmas hivatali helyiségek:
a) Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tetétleni Kirendeltségének Házasságkötő Terme 4184
Tetétlen, Kossuth u. 65.
b) ha az a) pontban szereplő helyiség bármely okból nem használható, a jegyző által e célra kijelölt
helyiség.
(4) Hivatali munkaidő:
- hétfő és csütörtök 8.00 - 18.00-ig
- kedd és szerda 8.00 – 16.00-ig
- péntek 8.00-12.00-ig
A hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
2. §
(1) Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az az anyakönyvi esemény, mely az 1.§. (4) bekezdésében
meghatározott munkarendtől eltérően történik
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésének engedélyezését az elektronikus
anyakönyvi program által elállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezési szándékkal egy időben, de
legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző 30. napig.
(3) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.
(4) Nem minősül hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek és e rendelet szabályait nem kell
alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból bekövetkező használhatatlansága miatt nem vehető
igénybe anyakönyvi esemény céljára. Ebben az esetben a más helyszínen megtartott anyakönyvi
esemény térítésmentes.
Az anyakönyvi események díjazása
3.§
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(1). Anyakönyvi események után fizetendő díjak
a) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény után fizetendő díj 0 Ft.
b) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény után fizetendő díj 5.000 Ft.
c) Az a)-b) pontban meghatározott díjak a fizetendő ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az anyakönyvvezető díjazása
4.§
(1) Az anyakönyvvezetőt hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény után megillető
díjazás eseményenként: bruttó 0 Ft
(2) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény után megillető
díjazás eseményenként: amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidő egésze helyett a díj fizetését kéri nettó: 5000 Ft
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2017. szeptember 29-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
bejelentett anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2011. (VII. 29.)
ÖKT sz. rendelet.
Tetétlen, 2017. szeptember 28.
Borbélyné Fülöp Hajnalka.
Gyula
polgármester

Dr. Kiss
jegyző
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