SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események, és egyéb családi események díjazásáról
Szeghalom Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi
17. törvény erejű rendelet (továbbiakban: Tvr) 42/A § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a Tvr 15/A § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályaira, és egyéb családi események megünneplésére, a
többletszolgáltatás ellentételezésére, valamint az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékére a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Szeghalom Város közigazgatási területén történő
házasságkötés, továbbá bejegyzett élettársi kapcsolat megkötése, létesítésére, és
egyéb családi események megünneplésére (továbbiakban: anyakönyvi esemény),
valamint
a
kapcsolódó
alap,
illetve
többletszolgáltatást
nyújtó
anyakönyvvezetőre, mint hivatásos közreműködőre, és a hivatkozott
szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.
2. §
Az anyakönyvi események megünnepléséhez a hivatali helyiséget
térítésmentesen kell biztosítani. Az alapszolgáltatásért (gépzene, virágtál, pezsgő
biztosítása, felszolgálása, gyertya, és díszborító) alapdíjat kell fizetni.
3. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt, a jegyző kizárólag azzal a
feltétellel engedélyezhet, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az
anyakönyv, és a város névadókönyve, illetve az anyakönyvvezető védelme
biztosított legyen. Az anyakönyvi esemény, csak az arra méltó helyszínen, külső
zavaró körülmények kizárhatósága mellett történhet.
(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő közreműködését
Szeghalom Város jegyzőjétől indokolással, írásban kell kérni.

(3) Az anyakönyvvezető munkaidején túli, illetve hivatalos helyiségén kívül
történő közreműködéséért a megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat
kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre
rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(4) Az (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha –
különösen – valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota,
kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos
helyiségében való megjelenés.
(5) A külső helyszínen az anyakönyv biztonságáról, továbbá a szertartás
megszervezéséről és lebonyolításáról a kérelmezőknek kell gondoskodniuk.
4. §
Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a
kérelmezők írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény, vagy egyéb
családi esemény, egyéb okból meghiúsul, akkor az alapdíj 80 % -át, az
önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni.
5. §
Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, vagy hivatali helyiségen kívül
tartandó anyakönyvi esemény esetén a kérelmezők kötelesek a rendelet 1.
mellékletében meghatározott alapdíjat megfizetni. A alapdíjat legkésőbb az
anyakönyvi eseményt megelőző munkanapon munkaidőben a Polgármesteri
Hivatal pénztárában kell befizetni. A befizetési határidő eredménytelen
elteltével az anyakönyvi esemény nem tartható meg.
6. §
(1) Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 8/2011. (IV. 27.) anyakönyvi események
díjazásáról szóló önkormányzati rendelet.

Macsári József
polgármester

Dr. Pénzely Erika
jegyző

21/2012. (IX.25.) ÖR. 1. melléklete

Az anyakönyvi események alapszolgáltatási díja: 8.000,- Ft +ÁFA
Hivatali helységen kívüli anyakönyvi eseménynél nyújtott szolgáltatás díja
(amely magába foglalja a gyertyát, díszborítót): 8.000,- Ft +ÁFA
Munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél nyújtott szolgáltatás díja (amely
magába foglalja az alapszolgáltatást): 15.000,- Ft +ÁFA
Az anyakönyvvezetőt a munkaidőn kívüli családi eseményen történő
közreműködésekor eseményenként: bruttó 10.000,- Ft. illeti meg.
Az anyakönyvvezetőt segítő személy munkaidőn kívüli családi eseményen
történő közreműködésékor, eseményenként: bruttó 5.000,- Ft illeti meg.

21/2012. (IX.25.) ÖR. 2 melléklete

KÉRELEM

Alulírott _________________________________ (szül: _____________________________
an: _______________________________) ________________________________________
______________ szám alatti lakos és __________________________________(szül: ______
________________________ an: _______________________________) _______________
__________________________________ szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulunk a T.
Címhez, hogy részünkre engedélyezni szíveskedje a házasságkötésünk időpontját, amely
_________________ - hivatali munkaidőn kívüli-, illetve hivatali helységen kívül, mert
_____________________________ lesz.
Kedvező elbírálás esetén, fellebbezési jogunkról lemondunk.

Szeghalom, ________________________________

_____________________
vőlegény

__________________________
mennyasszony

