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Kéty Község onkormányzatánakKépviselőtestülete az anyakönyvekről, ahézasságkötési eljárásról
és a néwiselésről szőIő 1982. éví17 . törvényerejri rendelet 42lA. $-ában (4) bekezdésébenkapott
felhatalmazás a|apján, az Alkotmríny 44lA.$(1) bekezdés a) pontjában meghatáÍozott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l'.

A rendelet hatálya
1.$

A rendelet hatáIyaKéty Kozség onkormányzatailletékességi területén történő házasságkötés,

va|amint bejegyzettélettársi kapcsolat létesítése(a továbbiakban egyiitt: anyakönyvi esemény)
sotán az e rendeletben meghatarozott tobbletszolgáltatást igénybe vevőkre, valamint Kéty
Körjegyzős égnélközszolgálati jogviszonnyal rendelkező arryakönywezetőkre terjed ki.
2. Érte|mező rendelkezések
2.$

E rendelet alkalmazásában:
a) alapszolgáltatás: Az anyakonywezetőnek a hivatali helyiségben a munkaidep a|atÍ. az
anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljarása és szövege
b) hivatali munkaidő : Körj egyzős ég Szew ezeti és Működési Szabá|yzatában (Ugyrend és
munkarend) meghatarozott munkarend.
c) hivatali helyiség: Kéty KörjegyzőségKéty, Petőfi utca 70. és Felsőnána, Rákóczi lstca2lA, szám
a|atti házas ságkötő terme.
d) többletszolgáltatás: Az anyakönywezetőnek a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali
munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény során jogszabályban rógzített eljárása és szövege.
3.

Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidőn kívül ttirténő anyakönyvi események
engedélyezésénekszabályai
3.$

(l)Anyakönyvi eseményt lebonyolítani hivatali helyiségen belül_ a Munka Törvénykönyvében
msghatérozott munkasztineti nap kivételével-hivatali munkaidőn kívülpénteken 13'00 és 17.00
óra, szombaton 1 1.00 és 18.00 óra között lehet.
(2) Nem tartható hazasságkötés községi nagy rendezvények idején a hivatali helyiségben.

4. Abivatati hetyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül
történő anyakönyvi esemény engedélyezésénekszabályai
Anyakönyvi eseményt _ a Munka Törvénykönyvében meghatétrozott munkaszüneti nap
kivételével _hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 13.00 és 17.00 óra között, szombaton
lehet.
1 1.00 és 18.00 óra között
(1)

(2)

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyertetheti amár előjegyzésbe vett,

hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
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5. Díjfizetés

s.$

A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény esetén az
alapszolgáltatás díj mentes.
(1)

(2)

Az önkormányzat hétköznap ügyfelfogadási időn kívül munkaidőben ingyenesen biztosítja az

anyakönyvi esemény lebonyolítá séúloza Községhána házasságkötő termét.

A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén a
többletszolgáItatás ellentételezésekéntaz önkormányzattészéte díjat nem kell fizetni.
(3)

6.

Az anyakönywezető

díjazása

6.$

Az anyakönywezetőthivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynéltörténő közreműködés
esetén, - ha a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli munkavé gzésért

meghatározott szabadidő kiadását nem kérte _ anyakönyvi eseményenként az önkorményzattészére

megfizetett díjból

hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 8.000,- Ft,
b) hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 16.000,- Ft díjazás illeti meg.
a)

7.

Zárő rendelkezések
7.$

(I)Ez

a rendelet

20II. augusztus 5-én lép hatályba'

(2) E rendelet rendelkezéseit ahatá|yba lépésétkövetően bejelentett hénassági szándék,bejegyzett

irrínyuló szandék alapjrín indult eljarásokban kell alkalmazni.
élettrírsikapcsolat létesítésére

Kéty,20I1. augusáus 2.
dr. Fábián Lászlőné dr.

Gödrei Zoltán
Polgármester

körjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 20|I, augusztus

5.

dr. Fábián Lász\őné

körjegyző
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