ELŐTERJESZTÉS
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. április 15-i ülésére
Tárgy: A házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló
önkormányzati rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 15/A. § (3) bekezdése értelmében a házasság hivatali helyiségen, illetve
hivatali munkaidőn kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali
helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítését a jegyző engedélyezi. A 15/A. § (6) és
(7) bekezdése szerint a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen
kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
A házasságkötés és egyéb családi események hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése,
továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés többletkiadást jelent az önkormányzat
számára, ezért számos önkormányzathoz hasonlóan, javaslom ezen események szolgáltatási
díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával ezen díjak áthárítását a szolgáltatást
igénybe vevőkre. Természetesen a hivatali helyiségben és munkaidőben megtartott
házasságkötés és egyéb családi esemény a továbbiakban is díjmentes.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.

Mérges, 2013. április 14.

Balázs Vince
polgármester

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi
kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

Mérges Község 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:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Mérges Község közigazgatási területén történő anyakönyvi események
társadalmi megünneplésére terjed ki.
Értelmező rendelkezés
2. §
a)
b)
c)

Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat
Hivatali helyiség: Mérges Község Önkormányzat által biztosított az anyakönyvi
esemény lebonyolítására alkalmas helyiség, 9136 Mérges Béke tér 14.
Hivatali munkaidő: Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarend
Anyakönyvi események rendje
3. §

(1)

Anyakönyvi esemény a Munka Törvénykönyve meghatározott munkaszüneti nap és
minden év július 1. kivételével hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig 16:00
órától 19:00 óráig, pénteken 12:00 órától 17:00 óráig, szombaton 10:00 órától 18:00
óráig terjedő időszakban tartható.

(2)

Anyakönyvi események társadalmi megünneplésének a Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében hivatali munkaidőn túl, valamint a Polgármesteri Hivatal 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.

Anyakönyvvezető díjazása
4. §
(1)

Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségben történő
anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000,- Ft
díjazás illeti meg

(2)

Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségen kívül történő
anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 15.000,- Ft
díjazás illeti meg.

(3)

Az eljáró anyakönyvvezető mellett közreműködő köztisztviselőt a munkaidőn túl
teljesített szolgáltatásáért 5000,- Ft bruttó összegű díjazás illeti meg.

(4)

Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatalos munkaidőben történő anyakönyvi esemény
lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.
Anyakönyvi eseményekért fizetetendő szolgáltatási díjak
5. §

(1) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása
esetén az ügyfél által fizetendő díj: 5.000,- Ft
(2) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény megtartása
esetén az ügyfél által fizetendő díj: 5.000,- Ft
(3) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén
az ügyfél által fizetendő díj: 5.000,- Ft
(4) Az e mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2014. április 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését követő
napon indult ügyekben kell alkalmazni.
Balázs Vince
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 15-i ülésén
fogadta el.
Kihirdetve: 2014. április 24.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

