CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

7/2011.(II.24.) sz. rendelete
a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjairól

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és az anyakönyvekrıl, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet (a továbbiakban: At.)
42/A.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a házasságkötések és egyéb családi
események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya Celldömölk város közigazgatási területén történı házasságkötési eljárás,
bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események társadalmi megünneplése
kapcsán az e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat igénybe vevıkre terjed ki.
2.§
(1)
a házasságkötésen, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események
társadalmi megünneplésén ingyenes az alapszolgáltatás, az anyakönyvvezetı hivatalos
közremőködése.
(2) Az önkormányzat által a házasságkötések lebonyolítására kijelölt hivatalos helyiségen
kívüli, illetve a hivatali munkaidın kívüli házasságkötésért a házasulók az e rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli
házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(3) A hivatali munkaidı hétfıtıl-csütörtökig 7.30 és 16.00 között és pénteken 7.30 és 13.00
óra között tart.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minısül különösen, ha
valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, életkora miatt különös
erıfeszítés lenne számára az önkormányzat által kijelölt hivatalos helyiségben való
megjelenés.
3.§
(1) A házasságkötés lebonyolítására – a házasulók eltérı kérelme hiányában – az
önkormányzat által kijelölt hivatalos helyiségben kerül sor.
(2) A házasságkötéseket az anyakönyvvezetı a hatályos jogszabályok alapján úgy köteles
megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje a házasságkötés színvonalát, kifejezze a házasság
intézményének méltóságát.

4.§
A házasságkötéshez kapcsolódó egyéb kiegészítı szolgáltatásokat (zene, versmondás,
gyertyagyújtás, pezsgı felszolgálás, stb.) a házasulók igénylése alapján térítési díj ellenében
történik.
5.§
(1) Az önkormányzat által kijelölt hivatalos helyiségen kívüli – de Celldömölk közigazgatási
területén belül történı – házasságkötésre a jegyzı engedélyével kerülhet sor.
(2) A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés iránt a házasulóknak jegyzıhöz címzett
kérelmet kell benyújtaniuk. A kérelemnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a./ a házasulók nevét és lakcímét, elérhetıségét;
b./ a házasságkötés helyszínét;
c./ arra vonatkozó kérelmüket, hogy a megjelölt helyszínen történı házasságkötés
engedélyezését kérik, továbbá
d./ arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy a helyszín rendelkezésre állásáról, valamint az
anyakönyvvezetı házasságkötés helyszínére szállításáról és azt követıen a Polgármesteri
Hivatalba történı visszaállításáról gondoskodnak.
(3) A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhetı, ha az
anyakönyvvezetı meggyızıdött a megjelölt helyiség házasságkötésre való alkalmasságáról.
Kizárólag olyan helyiség fogadható el, ahol a szertartás méltósága, tekintélye nem csorbul, a
személyes adatok és az anyakönyv megfelelı védelme biztosított, megfelelı, elkülönített
helyiség áll rendelkezésre a házasságkötési és az azt megelızı eljárás lefolytatására, továbbá
a hatályos jogszabályokban rögzített egyéb feltételek fennállnak.
(4) Esıhelyszín biztosítása szükséges. Esıhelyszín biztosítható oly módon, hogy megfelelı
mérető, minıségő sátor, lábon álló fedett színpad, stb. alatt történik a házasságkötés.
(5) Az anyakönyv biztonságos szállítása és kezelése az anyakönyvvezetı feladata.
6.§
(1) A házasságkötés napját és idıpontját – a házasulók kérelmének figyelembe vételével – az
anyakönyvvezetı tőzi ki.
(2) Munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok) házasságot kötni nem lehet.
(3) Az önkormányzat által a házasságkötések lebonyolítására kijelölt hivatalos helyiség
házasságkötési eljárás lebonyolítása céljára a 2.§ (3) bekezdésében rögzített hivatali
munkaidıben ingyenesen a házasulók rendelkezésére áll.
7.§
A hivatalos helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidın kívüli házasságkötésért fizetendı
díjat a házasságkötés napját megelızı 5. napig kell befizetni az önkormányzat
bankszámlaszámára történı átutalással vagy postai úton az anyakönyvvezetıtıl beszerzett
csekken.

8.§
A rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott díjakat évente felül kell vizsgálni.
9.§
(1) Ahol a rendelet házasságkötési eljárást említ, azon a bejegyzett élettársi kapcsolat és
egyéb családi eseményeket is érteni kell.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követı 5. napon lép hatályba.

Celldömölk, 2011. február 23.

Baranyai Attiláné dr.
jegyzı

Fehér László
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
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1. sz. melléklet

Házasságkötés munkaidıben és munkaidın túl

Önkormányzat által kijelölt hivatalos
helyiségben,
hivatali
munkaidıben
bonyolított esemény, egyéb szolgáltatás
nélkül
Önkormányzat által kijelölt hivatalos
helyiségben, hivatali munkaidın kívül
bonyolított esemény
Önkormányzat által kijelölt hivatalos
helyiségen kívül, hivatali munkaidıben
bonyolított esemény
Önkormányzat
által
kijelölt
hivatali
helyiségen kívül, hivatali munkaidın kívül
bonyolított esemény

A szolgáltatási díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

ingyenes

6.000 Ft

10.000 Ft

15.000 Ft

2. sz. melléklet
Házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjai

Szolgáltatás
megnevezése
Teremdíszítés
élı
virággal
Teremdíszítés
gyertyával
Vers élı szavalattal
Zeneszolgáltatás
CD-rıl (belefoglalva
a szerzıi jogdíj)
Hozott
zene
(jogdíjjal)
Gyertyagyújtás
biztosítása
Pezsgıs koccintás
biztosítása (pezsgıt
hozzák)
Emléklap
díszborításban

Összesen
25% ÁFÁ-val
Ft
5000
3750
3750
3750

2500
1250
2250

1875

3. sz. melléklet

Közremőködık díjazása

Anyakönyvvezetı munkadíja

Versmondó

eseményenként köztisztviselıi illetményalap 10%-a, bruttó
költségtérítés köztisztviselıi illetményalap 50%-a/év

eseményenként összesen: bruttó 1875 Ft

