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A Hivatali helyisógen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kivüli házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, lz anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokért

íizetendő dijak mértékéről

Szikszó Város ÖnkormárryzatriLrrak Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló
21 l2o21 .(1.29.) számú kormányrendelet 1 . §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a
katasarófavédelemról és a hozzí kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 201l. éü
CXXVIIL tórvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviseló-testiilet feladat- és hatáskörét
gyakorolva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96,§-ában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdésének a) pontjában
meghatiá,rozott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

(l) E rendelet haáya a Szikszó Vá,ros közigazgatasi területén történő házasságkötésekre,
továbbá bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére terjed ki.

(2) Az önkormányzat a hazasságkötésre és abejegyzeíl élettársi kapcsolat alkalmas
Szikszó,
út 33.)

hivatali hellséget a Szikszói Közös Ónkormárryzati Hivatal Tanácstermében (3

A hivataIi helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kivül törtónó
esemény engedélyezésének szabályai

2.§

(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedé|yezését, bejegyzett élettársi kapcsolat

Altalános rendelkezések

1.§

Kálvin ter l.) és az Inkubátorháa Disáermében (3800 Szikszó, II. Rákóczi
biáosítja.

létesítését, a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését,
kapcsolat létesitését a házasságkótésre történő bejelentkezéskor, illetve a
kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésekor kell kémi, melyről a jegyző az
eljárásról szóló 2010. éü I. törveny szabályai szqint -az anyakönywezetó
fi gyelembevetelével- dönt.

(2) Anyakönyvi esemén}t lebonyolítani hivatali munkaidőn tul hétftí, kedd,
napokon 1ó.00 órától - 18.00 óráig, pénteken 14,00 órától - 18.00 óráig,
órától- l9.00 óráig terjedő időintervallumban lehet.
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(3) A hivatali hellségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
elsósorban hivatali munkaidón kívül, szombati napokon 10.00 órától -19.00
időintervallumban tartható.

terjedő



Az anyakönyvi esemény lebonyolítása e§etén az önkormínyzat részóre

3.§

(1) A hivatali munkaidőn kívü|i anyakönyvi esemény önkormanyzat által
hellségeiben, továbbá a hivatal hellségen kívül történő szolgált atásért az
eseményt igénybe vevók ezen rendeletben meghaüírozott díjat köte|esek fizetni,
hivatalos hellségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt

(2) Az (|) bekezdésben meghatrá,Lrozott rendkivüli körülménynek minősül
valamellk há,zasuló orvosi igazolással alátárnasztott súlyos egészségi
mozgrásképtelensége miatt különös erőfeszítés lenne sziá,rnára a hivatalos
megjelenés, mely esetén a hivatali helyiségen kívüli anyakönywi esonény az
felé tédtésmentes.

4.§

(1) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történó anyakönyvi esemény
díja 13.000.-Ft. Ezen összeg magában foglalja a szeryezési költséget és az
rendelkezésre állását.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali hell,iségen és hivatali munkaidőn kívüli
25,000.- Ft szo|gáltatási dijat kell flzetni. Ezen összeg magában foglalja a
többletköltséget és az anyakönywezetó rendelkezésre állásának huzamosabb

(3) A szolgáltat isi dfiat az anyakönyvi eseményt megelőzóen öt nappal kell
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Héuipénztíráha, vagy szémlájárá Ósekken,

(4) A szolgáltatási díj megfizetésének hiányában a rerrdezvény nem tartható meg.

(5) Ha a (1)-(2) bekezdés szerinti anyakönyvi esaneny elmarad a megfizetett
díj külön értesítés alapján l5 napon belül kifizetésre kerül a befizetó fél részére.

Az anyakönywezető részére fzetendő díj mértéke

5.§

(l) Hivatali murrkaidőn kívüli, de hivatali helyiségben történó anyakönyvi
lebonyolításában közreműködó anyakönywezetót, amennyiben a közszolgálati
szó|ő 20l'1 . évi CXCIX. törvényben meghatá,rozott szabadidő kiadrisát
esanényenként 6,000 Ft díjazás illeti meg.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli, a hivatali helyiségen kívü| történő
lebonyolításában közreműködő anyakönywezetót, amennyiben a közszolgálati ti
szóló 201l, évi CXCX. törvényben meghatározott szabadidő kiadasát nem kéri,
esonényenként l 0.000.-Ft díjazris illeti meg.
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hivatali

A rendeletet

(l)Erendeleta

záró rendelkezések

ó.§

követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet
kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és az anyakönyvi

fizetendő díjakról 9 12017 .(V.30.) önkormányzati rendelet.

Szikszó,2021.

Szlkszó,2021.
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egyidejűleg hatályát vesái a hivata|i helyiségen, yalamlnt a
elj arásban
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