EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2011. ( IV. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TELEPÜLÉSI ANYAKÖNYVVEZETŐI SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL
egységes szerkezetben a 9/2016.(VIII.19.) és a 6/2017.(VII.18.) sz. rendeletekkel

Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Aktv.) 42/A. § (4)
bekezdés a.) és b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Aktv. 15/A. § (6), (7) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátására a következők szerint jogszabályt, önkormányzati rendeletet alkot.

1. §.

A rendelet hatálya az Egyházashollós Községben megkötött házasságokkal összefüggő
eljárásokra terjed ki.

2. §

(1) A hivatali helyiségen kívüli es a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel
összefüggésben a többletszolgáltatás ellentételezéseként a rendelet 1. mellékletében
meghatározott díjat kell megfizetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesülnek az ügyfelek, ha a felek
valamelyikének, vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota indokolja
a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény megtartását.
(3) 1 A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést a jegyző
akkor engedélyezheti, amennyiben a kérelmező által megjelölt időpontra és helyszínre
tekintettel az anyakönyvi esemény nem sérti más személy jogos érdekét és nem jár közérdek
sérelmével.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Egyházashollós, 2017. július 17.

Németh Tamás
polgármester

Dr. Németh Péter
jegyző

Ez a rendelet 2017. július 18-án az SZMSZ szerint kihirdetésre került.

Egyházashollós, 2017. július 18.
Dr. Németh Péter
jegyző
1

Kiegészítette Egyházashollós Község Önkormányzatának 6/2017.(VII.18.) számú rendelete. Hatályos 2017.
július

1.

2 3

, számú melléklet Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2011.
(IV. 21 ) számú a települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjairól szóló rendelethez

1) Hivatali helyiségen belüli, de hivatali időn túli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő
díj:
10.000,- Ft

2) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj:

50.000,- Ft

3) A munkaidőn túl eljáró anyakönyvvezető díjazása alkalmanként 10.000,- forint, amely nem
tartalmazza a hatályos jogszabályok alapján járó közterheket.
Fenti összegek 1) és 2) az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2

Módosította Egyházashollós Község Önkormányzatának 9/2016.(VIII.19.) számú rendelete. Hatályos:
2016.auguztus 22

3

Kiegészítette Egyházashollós Község Önkormányzatának 6/2017.(VII.18.) számú rendelete. Hatályos 2017.
július 19.

