Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól, valamint a fizetendő díjak
mértékéről
Igrici Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett
veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörét gyakorolva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Igrici Község közigazgatási területén történő házasságkötésre terjed ki.
Értelmező rendelkezés
2. §
(1) alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a hivatali munkaideje alatt a
házasságkötés során jogszabályban rögzített eljárása.
(2) hivatali helyiség: Igrici Község Önkormányzata által az Igrici, Kossuth utca 57. szám alatt
biztosított, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas helyiség.
(3) hivatali munkaidő: Hétfő, Kedd, Csütörtök:7,30 – 16,00 óráig. Szerda: 7,30 – 17,00 óráig.
Péntek:7,30 – 12,30 óráig.
(4) többletszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn
kívül a házasságkötési eljárás során a jogszabályban rögzített eljárása, valamint ezen eljárás során az
önkormányzat részéről a feltételek biztosítása.
A többletszolgáltatások ellentételezéséért az önkormányzat részére fizetendő díjak
3. §
(1) Igrici Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához
alkalmas hivatali helyiséget.
(2) Az alapszolgáltatás körében végzett házasságkötés térítésmentes.
(3) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díja bruttó 5.000.-Ft.
(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen, hivatali munkaidőben történő házasságkötés díja bruttó
10.000.-Ft.
(5) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díja bruttó
20.000.-Ft.
(6) Nem kell a díjat megfizetni rendkívüli körülmény fennállása esetén, különös tekintettel az egyik
fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt történő házasságkötés esetén.
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(7) A díjat a házasságkötés előtt legalább 15 nappal Igrici Község Önkormányzata költségvetési
számlájára kell megfizetni.
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
4. §
(1) Az alapszolgáltatás körében megtartott házasságkötés lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt
díjazás nem illeti meg.
(2) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze
vagy eseményenkénti bruttó 5.000.-Ft díjazás illeti meg.
(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen, hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az
anyakönyvvezetőt díjazás nem illeti meg.
(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidő egésze vagy eseményenkénti bruttó 20.000.-Ft díjazás illeti meg.
Többletszolgáltatás engedélyezése
5. §
(1) A többletszolgáltatást ügyfelek kérelmére a jegyző engedélyezheti.
(2) A többletszolgáltatás biztosítására akkor kerülhet sor, ha ügyfelek a 3. §-ban szabályozott
díjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek.
6. §1
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Burainé Hajdu Éva

Kislászló Csaba

jegyző

polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került:
Igrici, 2021.05.29.
Burainé Hajdu Éva
jegyző
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A 6.§ a 2010 évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021.05.31.-én.
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