Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjairól
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.1. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.8.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali munkaidő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.14.)
önkormányzati rendelete 8. mellékletében meghatározott munkarendje,
2. egyes anyakönyvi események: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése.
2. Egyes anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli tartása
engedélyezésének szabályai
2. §
(1) 1A hivatali munkaidőn kívül egyes anyakönyvi események hivatali helyszínei:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
szám alatti telephely, továbbá 6044 Kecskemét, Darányi Ignác u. 15. szám alatti
Hetényegyházi Kirendeltség hivatalos helyiségei (a továbbiakban együtt: hivatali
helyiség).
(2) Egyes anyakönyvi események – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben
meghatározott munkaszüneti napok kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől
szerdáig naponta 16.30 – 19.30 óráig, csütörtökön 18.30 – 19.30 óráig, pénteken 14.00
– 19.30 óráig, szombaton 11.00 – 19.30 óráig terjedő időszakban engedélyezhetőek.
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(3)2 December 31-én, amennyiben az nem vasárnapi napra esik, továbbá a (2)
bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban egyes anyakönyvi események megtartása a
házasulók valamelyikének
a) közeli halállal fenyegető egészségi állapota, súlyos betegsége esetén, vagy
b) külföldi munkavállalása esetén a szabadság felhasználásához igazodóan
engedélyezhető.
(4)3 Az egyes anyakönyvi események vasárnapi napon kizárólag az anyakönyvi eljárásról
szóló törvényben meghatározott esetben tarthatóak meg.

3. Egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli tartása engedélyezésének
szabályai
3. §
(1) Hivatali helyiségen kívül egyes anyakönyvi eseményeken való közreműködés akkor
engedélyezhető, ha a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott
szálláshelyen, üzletben a szertartás lebonyolítására a vendéglátástól elkülönített
helyiség, terület, vagy szabadtéri helyszín esetén az esőhelyszín, valamint a
személyes adatok, anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított, és a
szertartás méltósága, tekintélye nem csorbul.
(2) Közterületen, lakóházban és annak kertjében egyes anyakönyvi események
lebonyolítása nem engedélyezhető.
(3)4 Hivatali helyiségen kívül egyes anyakönyvi eseményeken való közreműködés
pénteken és szombaton 14.00 – 19.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
4. Az egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjai
4. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, valamint hivatali helyiségen kívül
tartott egyes anyakönyvi események megtartása esetén az önkormányzat részére a
többletszolgáltatásért fizetendő díjat és – annak részeként – az anyakönyvvezetőt
megillető díjat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A (1) bekezdésben foglalt díjakat az egyes anyakönyvi eseményeket megelőző két
munkanapon belül, a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján kell
megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró
anyakönyvvezetőnek igazolni.
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(3) Díjmentes a szolgáltatás, ha hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül
anyakönyvvezetői közreműködésre a kérelmezők valamelyikének közeli halállal
fenyegető egészségi állapota miatt van szükség.
5. Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.
6. §
Hatályát veszti Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete.
Kecskemét, 2017. április 27.

Szemereyné Pataki Klaudia sk.
polgármester

Dr. Határ Mária sk.
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.

Kecskemét, 2017. április 27.
Dr. Határ Mária sk.
jegyző

1. melléklet a 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez5

A

B

C

D

egyes anyakönyvi események

hivatali
munkaidőn kívül
1.

Hetényegyházi
Kirendeltség
hivatalos
helyisége
3.§ (1)
bekezdés
alapján
engedélyezett
helyszín

2.

3.

hivatali
helyiségen
kívül

Kecskemét.
Rákóczi út 3.
szám alatti
telephely
„Táncsics
Művelődési Ház”

az önkormányzat
részére a
anyakönyvvezetőt
többletszolgáltatásért
megillető díj
fizetendő díj*

7.800,- Ft

5.000,- Ft

24.000,- Ft

15.000,- Ft

30.000,- Ft

5.000,- Ft

* A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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