Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011.(V.31.) számú rendelete
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események
szolgáltatási díjairól, valamint a házasságkötő terem igénybevételének feltételeiről
Székkutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított joga, valamint
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Székkutas Önkormányzatának közigazgatási területén kötött házasságokra
és létesített bejegyzett élettársi kapcsolatokra (a továbbiakban: családi esemény) terjed ki.
Az engedélyezés szabályai
2. §
(1) Családi esemény lebonyolítására munkanapokon - ügyfélfogadási idő kivételével - 12
és 18 óra között, továbbá szombaton 11 és 19 óra között van lehetőség.
(2) A családi esemény hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításához külön engedély nem
szükséges.
(3) A családi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítását egyedi írásbeli kérelem
alapján a jegyző engedélyezi.
(4) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény lebonyolítása során be kell tartani a
helyszínnel, valamint az egyéb feltételekkel kapcsolatos mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) Naponta egy hivatali helyiségen kívül történő családi esemény lebonyolítására van

lehetőség, melynek legkésőbbi kezdő időpontja munkanapon 17.30 óra, szombaton
18.00 óra. Amennyiben egy napon több családi esemény kerül megrendezésre, a
hivatali helyiségen kívüli családi esemény lehet azon a napon az utolsó.
(6) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli családi események nem

veszélyeztethetik
lebonyolítását.
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A fizetendő díj mértéke
3. §
(1)

A hivatali munkaidőn kívüli családi esemény ellentételezéseként a
házasulóknak/bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítőknek díjat nem kell fizetniük az
önkormányzat részére.

(2) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény ellentételezéseként a
házasulóknak/bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítőknek díjat nem kell fizetniük az
önkormányzat részére.
(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat

létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.
Értelmező rendelkezések
4.§
(1) E rendelet alkalmazásában:
a)
hivatali munkaidő: hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-16.00, szerdán
7.30-17.00, pénteken 7.30-12.30 óra között
b)
ügyfélfogadási idő: hétfőn 7.30-16.00, kedden 7.30-12.00 szerdán
7.30-17.00, csütörtökön 7.30-12.00, pénteken 7.30-12.30 óra között
c)
hivatali helyiség: Székkutas Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (6821 Székkutas, Béke u. 2.) Művelődési Ház házasságkötő
terem (6821 Székkutas, Vásárhelyi u. 14.)

Záró rendelkezés
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szél István
polgármester

Hunyák Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2011. május 31.
Hunyák Zsuzsanna
jegyző

