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Rendelet szövege
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16.§.(1)bekezdésében, továbbá az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.törvényerejű rendelet
42/A.§.(4)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Értelmező rendelkezések
1.§.
E rendelet alkalmazásában:
1. Hivatali helyiség: Kelebia Községi Önkormányzat Hivatala 6423 Kelebia Ady E.u. 114.sz.
alatti Községháza hivatalos helyisége, és tanácskozó-házasságkötő terme.
2. Szertartásra engedélyezett külső helyszín: a Kelebia József A.u. Magyar-Szerb
Agrárkereskedelmi Központ épülete.
3. Hivatali munkaidő: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011.(III.18.) rendeletének
mellékletében meghatározott idő.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya Kelebia község közigazgatási területén történő házasságkötéssel
kapcsolatos eljárásban szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályai
3.§.
(1) A házasság hivatali helyiségen, valamint a szertartásra engedélyezett külső helyszínen
kívüli megkötését a jegyző engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az eljáró
anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.
(3) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt
helyszín megfelel a házasságkötés létesítése hivatali helyiségen kívüli bonyolítása
feltételeinek.

2/3

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

A házasságkötés díjai
4.§.
(1) Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben, valamint a szertartásra engedélyezett
külső helyszínen a házasságkötésért nem kell díjat fizetni.
(2) Hivatali munkaidőn kívül, és hivatali, valamint a szertartásra kijelölt külső helyszínen
kívüli házasságkötés esetén az önkormányzat részére járó díjat, és az
anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet melléklete tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést megelőző két munkanapon belül, a
Körjegyzőségi Hivatal által kiállított számla alapján az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára kell megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat
bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.
Záró rendelkezések
5.§.
(1) Ez a rendelet 2011. május 15. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék bejelentése
alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
körjegyző

Melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
A házasságkötés esetén fizetendő díjak:
1.) Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívül:
melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:

14.000,- Ft
8.000,-Ft

2.) Hivatali időn kívül
hivatali helyiségben, és a szertartásra engedélyezett
külső helyszínen:
melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás

17.000,- Ft
8.000,- Ft

Maczkó József s.k.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika s.k.
körjegyző

Ezen rendelet kihirdetésének a napja: 2011. április 29.
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