Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014(III.25.) önkormányzati
rendelete
Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. sz. törvényerejű rendelet 42/A.
§ (4) bekezdés a./ b./ pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya Vál Község közigazgatási területén a házasságkötést
létesíteni kívánó természetes személyekre terjed ki.
(2) A hivatali helyiségen kívül, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
eseményekért e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: házasságkötés létesítése,
2. hivatali helyiség: Vál Község Önkormányzata által az anyakönyvi esemény
lebonyolítására alkalmas, térítésmentesen biztosított helyiség a Községháza épületében
a 2473 Vál, Vajda János utca 2. szám alatti emeleti nagyterem.
3. hivatali munkaidő: Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarend.
3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyesésének szabályai
3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése az anyakönyvekről, a
házasság-kötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. sz. törvényerejű
rendelet 15/A. § (3) bekezdése alapján – a házasuló felek írásban benyújtott kérelmére
– a jegyző írásbeli engedélyével tartható.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor
engedélyezhető, ha annak feltételei, méltósága, tekintélye, továbbá a személyes adatok
és az anyakönyv védelme megfelelően, az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben
való megtartásához hasonló módon biztosított.

4. Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak
4. § (1) Az anyakönyvi eseményért fizetendő díjat az anyakönyvi esemény
időpontját megelőzően kell az Önkormányzat költségvetési számlájára megfizetni.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításának díja
szertartásonként 10.000 Ft.
(3) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításának díja – az (5)
bekezdésben foglaltak kivételével – szertartásonként 20.000 Ft.
(4) A díj a (2)-(3) bekezdésben foglaltak együttes fennállása esetén szertartásonként
30.000 Ft.
(5) A házasságot kötni szándékozók valamelyikének, vagy közeli hozzátartozójának
közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a szertartásnak hivatali helyiségen
kívüli lebonyolítása térítésmentes.
(6) Díjfizetési kedvezményben részesülnek azok az anyakönyvvezető
közreműködését igénylő anyakönyvi események, amelyek esetében a házasulandók
legalább egyike váli állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. A kedvezmény
mértéke a 4. § (2), (3), (4) bekezdésében meghatározott díjtétel 50 %-a.

5. § Az anyakönyvi esemény hivatali lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt
választása esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő egésze helyett a (2)-(4) bekezdésben
meghatározott díjbevétel 70 %-a illeti meg.

5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2014. március 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. április 25étől kell alkalmazni.

