Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazása alapján a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén kötött házasságkötésekre terjed ki.
2. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötések engedélyezésének szabályai
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Házasságkötést lebonyolítani munkanapokon 1000 óra és 1700 óra között, valamint
szombaton 1000 óra és 1700 óra között lehet.
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási
időn kívül lehet lebonyolítani.
A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének
engedélyezéséről írásbeli kérelem benyújtását követő 8 napon belül a jegyző dönt. A
házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a felek
nyilatkoznak arról, hogy
a) a tanuk – és ha szükséges a tolmács – jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való
utazásáról, és
c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő
körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek
meg.
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a
már előjegyzésbe vett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő
hivatalon kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.
A 2. §-ban szereplő szabályoktól a 3. § (6) bekezdésében foglalt esetekben el lehet térni.
3. §
Díjfizetési kötelezettség

(1)
(2)
(3)
(4)

Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
Hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségen belüli házasságkötés lebonyolításának
díja bruttó 10.000,- Ft/óra.
Hivatali munkaidőn belüli, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának
díja bruttó 10.000,- Ft/óra.
Hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának
díja bruttó 20.000,- Ft/óra.
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(5)

(6)
(7)
(8)

Házasságkötésen való egyéb szolgáltatásokért a házasulóknak szolgáltatási díjat kell
fizetniük az Önkormányzat részére az alábbiak szerint:
a) gépi zeneszolgáltatás díja bruttó 1.000,- Ft/házasságkötés,
b) szavalat vagy versmondás díja bruttó 2.000,- Ft/házasságkötés,
c) folyosó és teremdíszítési díj az 1. számú függelék alapján bruttó 5.000 – 20.000,Ft/házasságkötés.
Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapota esetében a szociális intézményben - Ozoróczky
Mária Szociális Központ -, továbbá lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes.
Jászladány Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői és közeli
hozzátartozói részére írásbeli kérelem alapján a költségtérítés alóli mentességet a jegyző
engedélyezheti.
A díjat a Hivatal pénztárába – 5055 Jászladány, Hősök tere 6. szám 10-es számú
helyiségben – számla ellenében a jegyző által kiállított – a házasság hivatali helyiségen,
illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésére irányuló – engedélyét követően a
házasságkötést megelőző 5. napig kell befizetni. A befizetésről szóló bevételi
pénztárbizonylatot az anyakönyvvezetőnek a házasságkötést megelőzően be kell
mutatni.
4. §
Anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

(1)

A hivatali munkaidőn kívüli, vagy a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető díjazásra jogosult a 3. § (2)-(5)
bekezdéseiben meghatározott díjak terheire.

(2)

A hivatali munkaidőn kívüli, vagy a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőre vagy
a) a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén bruttó 5.000,- Ft/óra.
b) a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén bruttó 5.000,- Ft/óra.
c) a hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén bruttó
10.000,- Ft/óra.
díjazásra jogosult.

(3)

A jegyző az anyakönyvezető részére évente egy alkalommal – tárgyév június 30-ig – a
feladat ellátására tekintettel munkaruha juttatást biztosít a mindenkori illetményalapnak
megfelelő összegben. A munkaruha juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati
költségtérítésre vonatkozó szabályok alapul vételével történik azzal, hogy az összeg
felhasználásáról az anyakönyvvezető számlával köteles elszámolni tárgyév december
15-ig. Az anyakönyvvezető a munkaruha juttatást az alábbi ruházat megvásárlására
fordíthatja: cipő, kosztüm, szoknya, blúz, női ruha. A munkaruha kihordási ideje egy év.
5. §
Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában
(1) Hivatali helyiség: az Önkormányzat által biztosított, a házasságkötés lebonyolítására
alkalmas, a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületen belüli helyiség – 5055 Jászladány,
Hősök tere 6. sz. –.
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1. számú függelék a 10/2017. (V. 2.) számú önkormányzati rendelethez

1. virágtál házasságkötő terembe
2. emeleti előtér díszítése (korlátra, ajtóra masni)
3. bejárati, lépcső díszítése (masni, szalag)
4. bejárat, lépcső díszítése (masni, szalag + élővirág)
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3.500,- ft
2.500,- ft
3.500,- ft
3.500,- ft

