Perkupa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről
Perkupa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes anyakönyvi események
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Perkupa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
illetékességi területén történő házasságkötésre.

A házasságkötés engedélyezésének szabályai
2. §
(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Perkupa Község Önkormányzata által
rendelkezésre bocsájtott, az anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt 3756. Perkupa,
Kossuth Lajos út 9. szám alatt található Kalász László Művelődési Ház.
(2) A házasság hivatali helyiségen vagy a hivatali munkaidőn kívüli megkötésének
engedélyezése iránti eljárás kérelemre indul.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már
előjegyzésbe vett házasságkötésekre azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon
kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.
(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés
jogszabályban előírt feltételei biztosítottak; valamint a helyiség méltó, alkalmas a
házasságkötés megrendezésére.

A házasságkötési többletszolgáltatás díja
3.§
(1) A házasságkötés hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívül történő lebonyolításának díja
20.000,- Ft.
(2) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulok valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben,
továbbá lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat
Közös Önkormányzati Hivatal OTP Bank
számú bankszámlájára kell befizetni,
bemutatásával kell igazolni. A kérelem
részére 8 napon belül vissza kell fizetni.

a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Perkupai
Nyrt-nél vezetett 11734080-15807896-00000000
és a befizetést a bevételi pénztárbizonylat
elutasítása esetén a befizetett díjat kérelmező

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
4.§
A házasságkötés munkaidőn kívüli lebonyolításában közreműködő anyakönyvezetőt választása alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidő helyett - eseményenként bruttó 15.000.- Ft díjazás illeti meg.
Záró rendelkezések
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Perkupa, 2017. március 30.
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