Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14 /2011. (X.5.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések szolgáltatási díjairól

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdés a.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a 2., 3. § tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.
évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6), (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli:
1. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali, munkaidőn túli házasságkötés akkor
engedélyezhető, ha a törvényerejű rendeletben meghatározott feltételek megléte mellett az
anyakönyvi esemény megtartása nem akadályozza a korábban előjegyzésbe vett anyakönyvi
események megtartását.
2. § (1) A hivatali munkaidőn kívül házasságkötések lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt - feltéve, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidőt nem veszi igénybe – eseményenként bruttó 10.000,-Ft illeti meg, az ügyfélnek ez a
szolgáltatás térítésmentes.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 20.000,-Ft illeti meg, az ügyfél által befizetendő igazgatási
szolgáltatási díj összege: 20.000,-Ft+ÁFA.
3. § A hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés igénylése az 1.
mellékleten történik.
4. § Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba.

Nagy Csaba
polgármester

Borteleki Istvánné
körjegyző

1. melléklet a ....../2011. (….......) rendelethez
MEGRENDELŐ
a hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre

Vőlegény:
Neve:
…...............................................................................................................................
Születési ideje, helye:
…..............................................................................................................................
Lakóhelye:
….............................................................................................................................
Telefonszáma: …...................................................................................................

Menyasszony:
Neve:
.................................................................................................................................
Születési ideje, helye:
…..............................................................................................................................
Lakóhelye:
….............................................................................................................................
Telefonszáma: …...................................................................................................

A házasságkötés tervezett időpontja:
…................év ….................................................hó …...........nap ….......óra …........perc

A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszíne:
….........................................................................................................................................
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető neve: …..............................................
Házasságkötésért fizetendő díj: …..........................................Ft
azaz...............................................................................................................................forint,
melyet a házasságkötést megelőző 5. nap 12 óráig kell befizetni a Jásd Község
Önkormányzata pénztárába.
Jásd, ….........................................................
….........................................................
aláírás

…...............................................
aláírás

