Csénye Község Onkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(VI.30.) önkormányzati

rendelete

hivatali helyiségen, valamint a hivata|i munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítéseengedélyezésénekszabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítéseesetén fizetendő díj mértékéről
a

Csénye Község Önkormányzatának Képviselő+estülete az anyakönyvi eljarásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhata]mazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint az anyakönywi elj árásról szóló 2010. évi I. törvény l9.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

F'rtelmező rendelkezések

1. § E rendelet alka|mazásában:
a) hivatali helyiség: Csénye Község Önkorm ányzatánakTanácskozó Terme (961 1 Csénye,
Ady E.t1.42.) és a Csényei MúvelődésiHáz Naglerme (96 1 1 Csénye, Ady E.u,42.).

b) hivatali munkaidő: Ikervári Közös Önkormiinyzati
S zabály zatáb an me ghatározott munkarend.

2. Az

2. § (1)

Hivatal Szervezeti és Múködési

engedé|y ezés szabályai

A házasságkötést hivatali helyiségen kívül a 1egyző

abban az esetben engedélyezt,ha

a helyszínnel rendelkezni jogosult a hi2asságkötés lebonyolításához elózetesen írásban

hozzájárult és a házasságkötéshez a mélíő keretek adottak.
(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszínrrel rendelkezni jogosult irásbe|i hozzájárulását az
anyakönywezetőhőz ahézasságkötési sz{índékbejelentésével egyidejúleg kell benyújtani.
(3) A házasságkötéshez a méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságahoz illő
helyszín előkészítése(így különösen a díszítés,a berendezés, a megvilágítás, a megfeleló
számú férőhely, az esemény külsó kömyezeti hatásoktól való védelme, a helyszín előzetes és
utólagos takarítása, szabadíéri helyszínen a zöldterül€t,
növényzet, virágok gondozottsága)
biztosítottak.
(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés feltételeinek a biáosítása a
házasulók feladata. E feltételek különösen az elhelyezés, a hangosítás, az íramszolgálíaíás,
asztal biaosítása
(5) A döntést me ge|őzően az anyakönywezető a házasulók által válasáott helyszínen szemlét
íart.
(6) Házasságkötés hivatali munkaidón kívül
a) hétfőtől csütöítökig 16,00 órától 19,00 óráig
b) pénteken 14,00 órától 19,00 óráig
b) szombaton l0 órától 19,00 óráig
c) szabadtéren május 1. és szeptember 30. közötti időszakban engedélyezhető.

3.

Az önkormányzat

részéreíizetendő díj

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a
többletszolgáltatás díja 5000,- Ft.
(2) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történó házasságkötés esetén a
többletszolgáltatásdíja 5000,-Ft.
(3) A hivatali munkaidón és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a
többletszolgáltatásdíja 5000,-Ft.
(4) Az (l) -13) bekezdésben meghatározott díjakat Csénye Község Önkormányzata részére
kell megfizetni az OTP Banknál vezetett 117 47037 -15421034 szénn:úszámlátra. A megfizetés
tényéta házasságkötés időpontját megelőzó 3. munkanapig az anyakönywezetőnél igazolni
sziikséges.
4. § A szolgáltatás igénybe vevői a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított díj teljes
jogosultak, amennyiben a házasságkötésre vonatkozó
összegének a visszatérítésére
bejelentésüket annak tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban,
írásban visszavonják.
4.

Munkaidőn kívül házasságkötésen közreműködő

anyakönywezető

rlíjazása

5. § A hivatali munkaidőn kivül történó hazasságkötés lebonyolításában közremiíködő
anyakönywezetőt válaszíása szerint a közszolgálaíi tisáviselőkől szóló törvényben

meghatarozott szabadidő vagy háaasságkötési eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti
meg, melyet a munkáltató ftzet meg szárnára,
5.

Záró rendelkezések

6.§
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatíídyát vesái Csénye Község Önkormányzata Képv iseló-testületének az anyakönyvi

események engedélyezésénekszabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről
szőló 9 12013.(X.8,) önkormányzati rendelet.
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Zátadék:
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rendelet kihirdetve Csénye, 2017. június 30.

"".;5??íé\
,§,:-ffi

?

.lKERs

l í /\-

( Jfltl1.1,
-Rauchné

'\

^

-J,

Kí;aJ'r-í/-l.,,

Király Zsupy[nna
jegyző

t

