Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő‐testületének
5/2011(III.29) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjairól
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 7/A. §-a, helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. szóló törvény 16. § (1) bekezdése alapján és az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
15/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatás díjairól a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Kunpeszér Község közigazgatási területén történő házasságkötési
eljárásai, névadók, házassági évfordulók és egyéb családi események megünneplése kapcsán
(a továbbiakban: anyakönyvi esemény) az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat
igénybevevőkre terjed ki.
2. § (1) Az anyakönyvi események lebonyolítását az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal
hivatali helyiségeiben biztosítja.
(2) Az anyakönyvi esemény alapszolgáltatása tartalmazza a helyiséghasználat keretében a
hangtechnika használatát, a takarítás költségeit, a gyertya, a gyűrűtartó párna, nemzeti zászló,
a pezsgő biztosítását, a pezsgő felszolgálását.
3. § (1) Kérelemre az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli helyszínen is
megtartható. Az erre irányuló kérelmet írásban a rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél a bejelentkezéssel egyidőben, de
legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőzően 15 nappal.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni az anyakönyvezető javaslatára, és a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi
eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem
veszélyeztetheti.
4. § A Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan megállapított munkaidőn kívül ( a továbbiakban:
hivatali munkaidőn kívül) anyakönyvi eseményeket 10 és 18 óra között lehet lebonyolítani.
5. § Az anyakönyvi esemény megrendelésének felvétele a rendelet 2. melléklete szerinti
adattartalmú, 2 példányban kitöltött nyomtatvány felhasználásával történik az anyakönyvi
eseményt megelőző egyeztetéssel egyidőben.
6. § (1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan megállapított munkaidőben
(továbbiakban: hivatali munkaidőben) térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) Az anyakönyvvezető térítésmentesen működik közre az anyakönyvi eseménynél hivatali
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében és rendkívüli körülmény
fennállása miatt engedélyezett hivatali helyiségen kívüli helyszínen.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli eseménynek számít különösen, ha
valamelyik házasuló fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, életkora miatt különös
erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.
(4) 1 Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben anyakönyvi eseményenként 12.000 Ft
+ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni.
(5) 2 A hivatali helyiségen kívül munkaidőben vagy munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 15.000 Ft + ÁFA.
(6) A rendelet (4) és (5) bekezdésében meghatározott szolgáltatási díjat legkésőbb az
anyakönyvi esemény időpontja előtt 3 nappal kell befizetni a Polgármesteri Hivatal
pénztárába vagy készpénzátutalási megbízáson a költségvetési elszámolási számlájára.
(7) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen
kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő
egésze vagy egy része helyett anyakönyvi eseményenként 5000 Ft illeti meg.
7. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.
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