PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről1

Hatályba lépés napja: 2017. július 01.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzé téve
2017. június hó 30. napjától 2017. július hó 4. napjáig.

Pilis, 2017. június hó 29. napja.

Hajnal Csilla
polgármester
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Dr. Szabó György
jegyző

Egységes szerkezetben a 20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2017. december 20-tól.
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Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96. §-ában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Pilis Város Önkormányzatának közigazgatási területén a házasságkötések kapcsán az
e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a Pilisi Polgármesteri Hivatal által
foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre terjed ki.
Értelmező rendelkezés
2.§ E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Pilis Város Önkormányzati Hivatalának helyisége
b) hivatali munkaidő: Pilisi Polgármesteri Hivatalnak a SZMSZ-ben meghatározott
munkaidő (továbbiakban: hivatali munkaidő)
c) munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvében meghatározott ekként meghatározott
nap.
Díjfizetési kötelezettség
3. § A Pilisi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított hivatali munkaidőben a
házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, valamint az anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése térítésmentes.
4. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéskor az 1.
melléklet 1. pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
5. § A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötéskor az 1. melléklet 2.
pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
6. § A hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötéskor az 1. melléklet 3.
pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
Az engedélyezés szabályai
7. § A hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
engedélyezése a 3. melléklet szerinti nyomtatványon igényelhető.
8. § (1) A hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés akkor
engedélyezető, ha a felek a jogszabályi feltételek teljesítésén túl, a befizetési bizonylat
bemutatásával igazolják az 1. melléklet szerinti díj befizetését, legkésőbb az engedély jogerőre
emelkedését követő 5. napig.
(2) Az 1. melléklet szerinti díjat a Pilisi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára
kell befizetni.
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Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
9. § A hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésnél
közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben
meghatározott szabadidő vagy a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2017. július 01-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.03.) sz.
önkormányzati rendelete „Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet.”

Pilis, 2017. június hó 29. napján.

Hajnal Csilla
polgármester

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:

dr. Szabó György
jegyző

2017. június hó 30. napján.

dr. Szabó György
jegyző
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1. melléklet a 10/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez2
1./ A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés estén:
a.) 50.000 Ft díjat kell fizetni,
b.) 40.000 Ft díjat kell fizetni, amennyiben a házasulandó felek egyike Pilisen állandó lakcímmel
rendelkezik.
2./ A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén: 18.000 Ft díjat
kell fizetni.
3./ A hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén: 25.000 Ft díjat
kell fizetni.

2

Módosította a 20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. december 20-tól.

4

2. melléklet a 10/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez3
1./ A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az
anyakönyvvezetőt megillető díjazás összege: 25.000 Ft
2./ A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén az
anyakönyvvezetőt megillető díjazás összege: 15.000 Ft
3./ A hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén az
anyakönyvvezetőt megillető díjazás összege: 6.000 Ft

3

Módosította a 20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. december 20-tól.
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3. melléklet 10/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
Hivatali munkaidőn kívül/ hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak………………………………………………………….(menyasszony) és
…………………………………….
………………………………………………………………….(vőlegény) kérjük a Pilisi
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy házasságkötés helyszínét/időpontját az alábbiak szerint
engedélyezze:
A menyasszony

A vőlegény

A
házasságkötés

neve
lakcíme
elérhetősége
neve
lakcíme
elérhetősége
időpontja
helyszíne

Nyilatkozzuk, hogy tudomásul vettük az alábbiakat:
Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helységen kívüli
lebonyolításánál, ha a felek
a.)

a tanuk, - és ha szükséges a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy
jelenlétét biztosítják

b.)
c.)

gondoskodnak a házasságkötés méltó keretéről
gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való
utazásáról, és

d.)

a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő
körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg.

Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a külső helyszínen
történő házasságkötésben, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben,
ha
a
többletszolgáltatás ellentételezéseként a Képviselő-testület által megállapított szolgáltatási díjat
megfizetjük.

…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
menyasszony
vőlegény
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
kérelem átvételének időpontja
kérelmet átvevő aktő
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