Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 24.) önkormányzati
rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, valamint ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról, és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
42/A. § (4) bekezdés a.) és b.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a 15/A. §-ban foglaltak
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
Értelmező rendelkezések:
a.) alapszolgáltatás: a z anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt a házasságkötés
során jogszabályban rögzített eljárása és szövege,
b.) hivatali helyiség: az anyakönyvvezető hivatalos helyisége, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
(Ásványráró, Rákóczi u. 14.),
c.) hivatali munkaidő: Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mindenkor hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,
d.) külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli szertartásra engedélyezett helyszín.
e ) szertartás: házasságkötés, az anyakönyvvezető közreműködésével megtartott családi esemény
társadalmi megünneplése,
f.) szertartásban közreműködésre engedélyezett idő: hétfőtől szombatig 8.00 óra és 18.00 óra között a
munkaszüneti napok kivételével,
g . ) többletszolgáltatás: az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül a
házasságkötés során jogszabályban rögzített eljárása és szövege, továbbá az anyakönyvvezető
közreműködésével megtartott családi esemény társadalmi megünneplése.
2. §
(1) A rendelet hatálya Ásványráró község közigazgatási területén az anyakönyvvezető által a
házasságkötéssel, valamint a családi események társadalmi megünneplésével kapcsolatban nyújtott alapés többletszolgáltatásokra terjed ki.
(2) Az alap- és többletszolgáltatás tartalmazza a gyűrűs tálca használatát, hozott pezsgő felszolgálását,
gépi zeneszolgáltatást, házassági emléklapot.
3. §
(1) A külső helyszín jogszabályban meghatározott feltételeinek meglétéről az anyakönyvvezető az
engedélyezés előtt köteles a helyszínen meggyőződni.

Díjfizetési kötelezettség
4. §
(1) Hivatali munkaidőben a szertartás lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség igénybevétele
térítésmentes.
(2) A hivatali helyiségben munkaidőn kívül, illetve az engedélyezett külső helyszínen történő szertartással
kapcsolatban az anyakönyvvezető által nyújtott többletszolgáltatásért e rendelet 1. számú mellékletben
meghatározott összegű díjat kell fizetni.
(3) A többletszolgáltatás díját az esemény megrendezése előtt legalább 15 nappal Ásványráró Község
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlája javára, vagy a házipénztárába kell megfizetni. Az
anyakönyvvezető a kérelem teljesítése esetén köteles a szertartásban érintettek részére a (2) bekezdésben
említett többletszolgáltatás díjával kapcsolatos kellő tájékoztatást megadni.
5. §
(1) Nem kell díjat fizetni a házasságkötésnek külső helyszínen való megtartásához kötődő
többletszolgáltatás ellátásáért, amennyiben arra rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik
házasuló számára egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága, vagy egyéb ok miatt igazoltan különös
erőfeszítés lenne az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés.
6. §
(1) Alapszolgáltatás nyújtásáért az anyakönyvvezetőnek szabadidő átalány, illetve külön díjazás nem jár.
(2) A szertartással kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatok többletszolgáltatás keretében történő
ellátásáért az anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 40. §-a szerinti szabadidő, vagy annak szertartásonként e rendelet 2. számú melléklete szerinti
összegű részbeni vagy teljes pénzbeli megváltása illeti meg.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet rendelkezéseit, valamint a közigazgatási és
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba és a hatályba lépése után indított
eljárásoknál kell alkalmazni.
Tatainé Popp Rita
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Dr. Minkó Nikoletta
jegyző

Ásványráró, 2011. március 24.
Dr. Minkó Nikoletta
jegyző

1. számú melléklet a 4/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

Ásványráró Község Önkormányzata számára a többletszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak:
a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli szertartás igénybevételéért bruttó 10.000,- Ft,
b) szertartásra engedélyezett külső helyszínen nyújtott többletszolgáltatás igénybevételéért bruttó 15.000,Ft.

2. számú melléklet a 4/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez
Az anyakönyvvezetőt a szertartásokkal kapcsolatban nyújtott többletszolgáltatásért
szertartásonként megillető díjak:

a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli szertartás ellátásáért bruttó 7.000,- Ft,
b) szertartásra engedélyezett külső helyszínen nyújtott többletszolgáltatás ellátásáért bruttó 7.000,- Ft.

