Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási díjáról,
valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról
Egeralja Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, illetve az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. §-a, és a 42/A § (4) bekezdése,
valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 2.§ (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a házasságkötések és a bejegyzett
élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők
közreműködésének díjazásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Egeralja közigazgatási területén történő házasságkötések és a
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése tekintetében az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint a közreműködő anyakönyvvezetőkre terjed ki.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali munkaidő:
Hétfő: 7.30.00-16.00
Kedd: 7.30.00-16.00
Szerda: 7.30.00-16.30
Csütörtök: 7.30.00-16.00
Péntek: 7.30.00-13.30
b) szertartás: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének anyakönyvvezető
általi vezetése.
c) hivatali helyiség: Tanácskozó terem Egeralja Fő utca 2.
d) többlet szolgáltatás: hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, kivéve ha a házasulók
valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali helyiségen,
valamint hivatali munkaidőn kívüli szertartást.
e) rendkívüli körülmény: a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV.
törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott eset.
3. § (1) A szertartásokat a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni és
lebonyolítani, hogy az emelje a polgári házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok
létesítésének színvonalát és méltóságát. Ennek érdekében a szertartásokon résztvevő
anyakönyvvezetők úgy kötelesek eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elősegítsék a
fentiek megvalósulását.
Az anyakönyvvezetők a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében, valamint - e rendeletben
meghatározott keretek között – hivatali helyiségen kívüli helyszíneken és hivatali munkaidőn
kívül közreműködhetnek a szertartásokon.
(2) A szertartások hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő engedélyezése során – a
vonatkozó törvényben meghatározott alapfeltételeken túl -, a jelen rendeletben előírt
követelmények figyelembevételével kell eljárni.
E rendelet 2. § c) pontjában meghatározott hivatali helyiségen kívüli szertartásokon való
közreműködést az anyakönyvvezetők csak akkor vállalhatják, ha annak időpontja nem ütközik
a házasságkötő teremben előjegyzett és felvett szertartásokkal.
(3) Az anyakönyv biztonságos szállításával és annak kezelésével járó költségek a szolgáltatást
igénybevevőt terhelik.
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(4) A hivatali munkaidőn túli időpontokban (különösen szombat, vasárnap) engedélyezett a
szertartás megtartása, kivéve, ha a rendezvény a Munka Törvénykönyvében meghatározott
munkaszüneti napokra esik.
4.§ (1) A szertartásokon hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül, hivatali
helyiségekben és azon kívül is ingyenes az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése.
(2) Az anyakönyvvezető közreműködéséért járó díjazás összege – a hivatali munkaidőben
történő közreműködés kivételével - anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000 ft, melyet
részére a munkáltató térít meg.
5.§ Ez a rendelet 2013.április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az azt követően lebonyolított
anyakönyvi események vonatkozásában kell alkalmazni.
Egeralja, 2013. március18.

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

dr. Bolla Klaudia
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Csögle, 2013. március 28.
Kisné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző
Indokolás
1.§-hoz
A rendelet területi hatálya azonos az anyakönyvvezető illetékességi területével, azaz Kerta
község közigazgatási területével.
2.§-hoz
A rendeletben használt fogalmak pontosítása ebben a szakaszban található.
3.§-hoz
Az anyakönyvvezető eljárásának formái ebben a szakaszban meghatározottak szerint került
szabályozásra, azaz az anyakönyvvezető feladatát elláthatja
1.munkaidőn belül, munkaidőn túl,
2. hivatalos helyiségben, azon kívül és
3.a kettő ötvözeteként is az egyéb feltételek megléte esetén.
4.§-hoz
Az önkormányzat az anyakönyvi szertartások kis számára tekintettel igazgatási szolgáltatási
díjat nem határoz meg a szertartások lebonyolítása esetére. Az anyakönyvvezető pedig
választása szerint szabadidőre vagy díjazásra jogosult a munkaidőn kívüli közreműködés
esetén. A díjazást részére a munkáltatója fizeti.

