Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (X.09.) önkormányzati rendelete a
házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és
a családi események szolgáltatási díjairól
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és
a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdésében, valamint 42/A. § (4)
bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város közigazgatási területén történő házasságkötési, a
bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai, és egyéb családi események – névadó, ezüst-, arany
lakodalom stb.- (a továbbiakban együtt: anyakönyvi események) társadalmi megünneplésére
terjed ki.
2.§
(1) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésén az önkormányzat hivatalának
hivatalos helyiségében hivatali munkaidőben ingyenes alapszolgáltatás az
anyakönyvvezető hivatalos közreműködése.
(2) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésének az önkormányzat hivatalának
hivatalos helyiségében hivatali munkaidőn túl, valamint az önkormányzat hivatalának
hivatalos helyiségén kívül történő szolgáltatásáért a megrendelők az e rendeletben
meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre rendkívüli
körülmény miatt kerül sor.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen a
házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének orvosi
igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége.
3.§
(1) A hivatali munkaidőn túli, illetve hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolítása kérelemre, a jegyző engedélye alapján történik.
(2) A kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.
(3) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag március 1. és október 31. napja közötti
időben engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor,
zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén
– az anyakönyv, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az csak az
önkormányzat hivatalának épületében, vagy a Művelődési Ház és Könyvtárban tartható
meg.
(4) Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor, illetve egyéb tetőzet biztosítása
kötelező.
(5) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény megtartásakor a kérelmező köteles
a közreműködő anyakönyvvezető, valamint a szükséges anyakönyvi iratok, eszközök
hivatali épület és külső helyszín közötti szállításáról gondoskodni.

4. §
(1) A hivatali munkaidőn túli, illetve hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi események
szolgáltatási díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A megállapított díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napon kell
megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni – a (3)
bekezdésben meghatározottak kivételével - írásban, legkésőbb az anyakönyvi eseményt
megelőző 5. napon lehet.
(3) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az
anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző négy órával mondható le, illetve a
díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza.
5.§
(1) A hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető választása alapján - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint szabadidőt vagy a
(2) bekezdésben meghatározott összegű díjazást igényelhet.
(2) Az anyakönyvvezetőt munkaidőn túli munkavégzésért alkalmanként a 4.§. (1) bekezdés
szerinti szolgáltatási díj terhére
a. hétköznap megrendezett anyakönyvi eseményért négyezer forint összegű,
b. heti pihenőnapon megrendezett anyakönyvi eseményért nyolcezer forint
összegű díjazás illeti meg.
(2)

Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény
lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.
6.§.

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését követő napon
indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről
szóló 3/2011. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet.
Medgyesegyháza, 2013. október 8.
Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. október 9-én megtörtént.
Medgyesegyháza, 2013. október 9.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

1.

melléklet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események
szolgáltatási díjairól szóló 15/2013. (X.09.) önkormányzati rendelethez.

A
B
Ssz Szolgáltatás megnevezése

C
Szolgáltatás bruttó ára

1

Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben történő
lebonyolítása az önkormányzat hivatali helyiségében

ingyenes

2

Anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali
munkaidőn kívül az önkormányzat hivatali
helyiségében
Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben történő
lebonyolítása hivatali helyiségen kívül
Anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali
munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül

10.000,-Ft

3
4

10.000,-Ft
20.000,-Ft

