Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (II.13.) Önkormányzati rendelete
a házasságkötések, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és
szolgáltatási díjairól

Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. (At.) 15/A. § (6) és 42/A. § (4) bekezdései
felhatalmazása alapján a házasságkötések, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési
eljárásairól és szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya Szemely község közigazgatási területén történő házasságkötési és
egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. §
(1) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget a 7763 Szemely,
Iskola u. 8. szám (Polgármesteri hivatal) alatt biztosítja.

3. §
(1) A házasságkötéseken és egyéb családi esemény társadalmi megünneplésén ingyenes
alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése (jogszabályban
rögzített hivatalos szöveg és eljárás) és a gépi zeneszolgáltatás.
(2) Ingyenes alapszolgáltatás a Körjegyzőség munkarendjéhez igazodóan hétfő-pénteki
napokon munkaidőben és a hivatal által biztosított fenti című helyiségben megtartott
családi és egyéb esemény.

4. §
(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötésért a házasulók
az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos
helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik
házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés
lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.
5. §
(1) Az önkormányzat anyakönyvvezetője térítési díj ellenében igény szerint helyszíni és
munkaidőn túli házasságkötést végezhet, vagy házassági (25, 50) évforduló
megünneplésén működhet közre:
- vendéglátó egységben, annak kerthelyiségében,
- házasulandók otthonában, magánházaknál, illetve díszkertjében,
- egyéb külső helyszínen,
abban az esetben, amennyiben a házasságkötés ünnepélyes feltételei biztosíthatóak,
illetve az anyakönyvi iratok védelme biztosított.
(2) Külső helyszínen megtartandó családi eseményhez kérelmet kell benyújtani az
anyakönyvvezetőhöz.
6. §
(1) A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit az Önkormányzat és
a szolgáltatást igénybe vevő között számlán kell rögzíteni.
(2) Az anyakönyvi események díját az 1. számú melléklet tartalmazza.
7. §
Az anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díja:
a. ) a 2.§-ban megjelölt helyszínen kívül, külső helyszínen történő közreműködés 10.000,Ft/esemény
b. ) a 2.§-ban megjelölt helyszínen, a hivatali munkaidőn kívül 6.000,-Ft/esemény
c.) a 2.§-ban megjelölt helyszínen, hivatali munkaidőben ingyenes
8. §
(1) Ezen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
(2) Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012.02.13-i ülésén elfogadta.
Fenyvesi Árpád
Polgármester

Szauer Tímea
Körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Szemely, 2012.02.13.
Szauer Timea
Körjegyző

1. számú melléklet az 5/2012. (II.13.) sz. rendelethez:

1.) A rendelet 2.§-ban megjelölt helyszínen kívül, külső helyszínen történő közreműködés
esetén 20.000,-Ft/esemény.
2.) A rendelet 2.§-ban megjelölt helyszínen, a hivatali munkaidőn kívül 12.000,Ft/esemény
3.) A rendelet 2.§-ban megjelölt helyszínen, hivatali munkaidőben 6.000,- Ft.

