Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(IX.27. ) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről
(egységes szerkezetbe foglalva 2013. június 28.)
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §
(4) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és
a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A.§ (6), (7) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzat ( a továbbiakban :
önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre ( a továbbiakban együtt:
anyakönyvi esemény).
2.§ Az anyakönyvvető hivatali helyisége: Községháza, Révfülöp, Villa Filip tér 8.
3.§(1)1 A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni a
házasságkötésre történő bejelentkezéskor.
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok
lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
4.§ (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben történő lebonyolításának díja
a) hivatali munkaidőben díjmentes,
b) hivatali munkaidőn kívül 15.000,-Ft + Áfa díj köteles, ha legalább az egyik fél helyi
lakos a díjfizetés alól mentesül.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja
a) hivatali munkaidőben 10.000,-Ft +Áfa, ha legalább az egyik fél helyi lakos a
díjfizetés alól mentesül.
b) hivatali munkaidőn kívül 40.000,-Ft +Áfa, ha legalább az egyik fél helyi lakos a
díjfizetés alól mentesül.
(3) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a
lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
5.§ A szolgáltatási díjat a házasulók a házasságkötést megelőző nap 12 óráig kötelesek
befizetni és a befizetés tényét igazolni az anyakönyvvezető előtt. A befizetés e célra
biztosított készpénz átutalási megbízáson történik.
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6.§ Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi esemény lebonyolításakor
a)2 hivatali helyiségben nettó 10.000,-Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő,
b)3 hivatali helyiségen kívül nettó 15.000,-Ft vagy az anyakönyvvezető választása
szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő.
6/A. §4 A rendeletben az anyakönyvvezető részére megállapított díj kifizetésére szolgáló
összeget az önkormányzat – szakmai teljesítés igazolás alapján – nyolc napon belül
pénzeszköz átadás formájában biztosítja a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak.
7.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követően
induló eljárásokban kell alkalmazni.

Miklós Tamás
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:
2011. szeptember 27.

Tóthné Titz Éva
jegyző
Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva hatályos: 2013. június 28.

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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1.5 melléklet
a 12/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
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