A Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal előtti házasságkötésre vonatkozó alapelvek

1.Cikk
Bevezető rendelkezések
1) Jelen házasságkötésre vonatkozó alapelvek (továbbiakban „Alapelvek”) határozzák meg a
Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal (továbbiakban „anyakönyvi hivatal”) előtti
házasságkötés módját és feltételeit a Szlovák Nemzeti Tanács 2005. évi 36. a családról
szóló törvénye és későbbi módosításai értelmében (továbbiakban „Törvény”).
Meghatározásra kerül a házasságkötés hivatalos helyisége, házasságkötési napok és órák,
a hivatalos helyiségen és meghatározott időn kívüli házasságkötés engedélyezésének
költségei és a házasságkötés során hivatalból résztvevő személyek díjazása.
2. Cikk
A házasságkötés hivatalos helyisége
1) A házasságkötés hivatalos helyisége a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal házasságkötő
terme, amely a Fő utca 50/16., 929 01 Dunaszerdahely címen található.
2) Ha a házasulandó felek legalább egyike az anyakönyvi hivatal körzetében állandó
lakhellyel rendelkezik, akkor írásbeli kérelmükre az anyakönyvi hivatal a 2. Cikk (5)
bekezdésében meghatározott díj ellenében engedélyezheti a házasságkötést a város
területén egyéb más helyen is, abban az esetben, ha az a hely a házasságkötés
komolyságának és méltóságának megfelelő és nem veszélyezteti a házasulandó felek,
illetve a jelen Alapelvek 4. Cikk (2) bekezdésében meghatározott a házasságkötés során
hivatalból résztvevő személyeket.
3) Ha a házasulandó felek állandó lakhelye más településen található és írásban kérelmezik
az anyakönyvi hivatali helyiségén kívüli házasságkötés engedélyezését, akkor kötelesek
a kérelemhez csatolni az illetékes anyakönyvi hivatal más anyakönyvi hivatal előtti
házasságkötési engedélyét.
4) Ha a házasulandó felek egyikének élete közvetlen veszélynek van kivéve, akkor
a házasságkötés bármelyik anyakönyvi hivatal előtt és bármelyik helyen megköthető. A 2.
Cikk (2) és (3) bekezdés meghatározott engedély ebben az esetben a törvény értelmében
nem szükséges.
5) A házasságkötés hivatalos helyiségén kívüli házasságkötési engedély kiadásáért
a házasulandó felek kötelesek a külön törvény által meghatározott illetéket fizetni.
A házasságkötés hivatalos helyiségén kívüli házasságkötéssel kapcsolatos egyéb költségek
összege 150 euró. Ha a házasulandó felek legalább egyike rendelkezik Dunaszerdahely
Város által kiállított hűségkártyával, akkor az előző mondatban meghatározott összegre
vonatkozóan kedvezmény illeti, amelynek mértéke 80 euró.

3. Cikk
Házasságkötési napok és órák
1) Az anyakönyvi hivatal házasságkötési napjai és órái a következőképpen kerültek
meghatározásra:
 szombat 14.00 órától 18.00 óráig
 csütörtök 13.00 órától 17.00 óráig (páros hét)
 péntek 13.00 órától 17.00 óráig (páratlan hét)
Házasságkötésre nem kerül sor az állami és egyházi ünnepnapokon, munkaszüneti
napokon és a naptári év utolsó 2 hetében.
2) Jelen Alaplevek 3. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott házasságkötési napokon és
órákon kívüli házasságkötés illetékét külön jogszabály határozza meg.
4. Cikk
Közös rendelkezések
1) A házasságkötésre ünnepélyes keretek között kerül sor az anyakönyvi hivatal
szervezésében. A házasságkötés végrehajtásáért és menetéért, valamint a törvény által
meghatározott a házasságkötéshez szükséges iratok teljességéért és a valóságnak való
megfelelésért az anyakönyvi hivatal a felelős.
2) A házasságkötés során hivatalból részt vevő személyek:
a) polgármester,
b) azon képviselők, amelyek házasságkötést végző funkcióját a Dunaszerdahelyi
Képviselő-testület jóváhagyta
c) az anyakönyvi hivatal azon alkalmazottai, akik munkatöltetébe jelen tevékenység
beletartozik
d) a polgármester által munkavégzéssel megbízott egyéb személyek (szavaló, énekes,
zenész stb.).
3) A házasulandó felek a házasságkötés alkalmából fényképészt és kamerást biztosíthatnak,
azonban az ő tevékenységük nem zavarhatja a házasságkötés menetét.
4) A 4. Cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott személyeken kívüli egyéb más
vendégek részvételének feltétele az anyakönyvi hivatal belegyezése.
5) Jelen Alapelvek 4. Cikk (2) bekezdés b) pontjában meghatározott a házasságkötést végző
személyekkel való egyeztetés után az anyakönyvi hivatal fél évre vonatkozó
harmonogramot állít össze a házasságkötő feladatainak ellátásáról, és pedig az I. félévre
december 20-ig, a II. félévre június 20-ig.
6) Jelen Alapelvek 4. Cikk (2) bekezdés b) pontjában meghatározott házasságkötést végző
személyek díjazása a Dunaszerdahely Város Képviselő-testület képviselőinek díjazásáról
szóló alapelvek alapján történik, amely 2014.12.09-én a 32/2014/2 sz. képviselő-testületi
határozattal került jóváhagyásra.
7) A 4. Cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott a házasságkötés során résztvevő
személyek díja 28,50 EUR/nap.

8) A 4. Cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott díj összege tartalmazza a szertartás,
a kültéri díszítés, és a szertartás helyére való utazás költségeit. A díjra való jogosultságot
az anyakönyvi hivatal igazolja.
5. Cikk
Záró rendelkezések
1) Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete által 2011. április 26-án jóváhagyott és 2015.
február 10-én módosított a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal előtti házasságkötésre
vonatkozó alapelvek hatályon kívül helyeződnek.
2) Jelen Alapelveket Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
határozatával, 2017. november 28-án hagyta jóvá.

516/2017/23.

3) Jelen Alapelvek 2018. január 1-jén lépnek hatályba.
Kelt, Dunaszerdahelyen 2017. december 11.

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

sz.

2018. év I. félévére vonatkozó harmonogram a házasságkötő feladatainak
ellátásáról,
a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal előtti házasságkötésre vonatkozó
alapelvek 4. Cikk (5) bekezdése értelmében
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