Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselı-testületének
6/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában a kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1. Értelmezı rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2. kérelmezık: a hivatali helyiségen-, a hivatali munkaidın kívül tartandó anyakönyvi
eseményeket az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentı ügyfelek,
3. hivatali helyiség: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalának Hajdúnánás,
Köztársaságtér 1. szám alatti Díszterme és I. emeleti kisterem.
4. hivatali munkaidı: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalának Szervezeti és
Mőködési Szabályzatban meghatározott munkaidı.
2. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidın kívül házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
2. §
(1)

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésének engedélyezését az
elektronikus rendszer által elıállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezési szándékkal
egy idıben, de legalább az anyakönyvi esemény tervezett idıpontját megelızı 30. napig.

(2)

A kérelemrıl a jegyzı – az anyakönyvvezetı javaslatának figyelembe vételével – dönt.

(3)

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmezıknek kell
gondoskodniuk a külsı helyszínnek az anyakönyvi esemény megtartására alkalmas
keretérıl. A hivatali helyiségen kívüli helyszín akkor alkalmas az anyakönyvi esemény
megtartására, ha az anyakönyvi iratok és kellékek sérülés és szennyezıdésmentes
elhelyezését biztosító asztal rendelkezésre áll.

(4)

Nem minısül hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek és e rendelet szabályait
nem kell alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból bekövetkezı használhatatlansága
miatt nem vehetı igénybe anyakönyvi esemény céljára. Ebben az esetben a más
helyszínen megtartott anyakönyvi esemény térítésmentes.
3. §

(1)

Hivatali munkaidın kívülinek minısül az az anyakönyvi esemény, mely Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott
munkarendtıl eltérıen történik.

(2)

A hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény engedélyezését az elektronikus
rendszer által elıállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezéssel egyidejőleg.

(3)

A kérelemrıl a jegyzı – az anyakönyvvezetı javaslatának figyelembe vételével – dönt.
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3. A többletszolgáltatási díj megfizetésének módja
4. §
(1)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi események
többletszolgáltatási díját Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatala költségvetési
elszámolási számlájára legkésıbb az anyakönyvi eseményt megelızı 30 nappal kell
megfizetni.

(2)

Amennyiben az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat a
kérelmezık írásbeli kérelmére a hivatal visszafizeti.

(3)

Amennyiben a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt
kerül sor, a házasulók mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.

(4)

A (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minısül, ha valamelyik
házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt az anyakönyvvezetı elıtt a
hivatali helyiségében megjelenni nem képes. E körülmény fennállását kérelmükben a
házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.

(5)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi események
többletszolgáltatási díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6)

Amennyiben az anyakönyvi esemény megtartására hivatali helyiségen kívül és hivatali
munkaidın kívüli kerül sor, a kérelmezık csak a hivatali helyiségen kívül megtartandó
eseményre vonatkozó díjat kötelesek megfizetni.
Záró rendelkezések
5. §

(1)

Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen
megtartott anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.

(2)

Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól szóló 32/2012. (IX. 20.)
Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2017. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2017. február 23.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet a 6/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelethez
I. Anyakönyvi események után fizetendı díjak

1.
2.

A
Hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény után
fizetendı díj

B
Hivatali munkaidın kívüli
anyakönyvi esemény után
fizetendı díj

20.000 Ft

0 Ft

A fenti összegek a fizetendı ÁFA-t nem tartalmazzák.
II. Az anyakönyvvezetıt megilletı díjazás:
a.) Az anyakönyvvezetıt hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény után
megilletı díjazás eseményenként:
bruttó 15.000 Ft
b.) Az anyakönyvvezetıt hivatali munkaidın kívül tartott anyakönyvi esemény után
megilletı díjazás eseményenként:
bruttó 5.000 Ft

