
Litér Község Onkormányzata
Képviselő-testületének

6 /20 11.(UL 7.) önkorm ányzati rendelete
a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések

engedélyezéséről és szolgáltatási díjairóll

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a nér,,viselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42lA. §-ának (a)
bekezdésében kapott feihatalmazás alapján, az a)aptörvény 32. cikk (l) bekezdés a) pontjában
megltatározott fel adatkörében eljárv a a következőket rendeli el : 
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1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Litér község közigazgatási területén történő házasságkötési és
egyéb családi események társadalmi megünneplése (továbbiakban együtt: anyakönyvi
esemény) kapcsán az e rendeletében megjelölt szo|gáltatásokat igénybe vevőkre terjed
ki.

A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés

2.§ A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés ingyenes.

A hivatali helyiségen kívülio valamint a hivatali munkaidőn kívül tőrténő
anyakönywi esemény engedélyezésének szabályai

3. § (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak
ügyfélfo gadási i dőn kívül l ehet lebonyo lítani.
(3) Az (|)-(2) bekezdésben foglaltaktól rendkívüli körülmény esetén lehet eltérrri.
Ilyen eset lehet kiilönösen a házasulők valamelyikének közeli halállal fenyegető
egészségi állapota.
(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel
kell lenni a mát előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az
engedéIyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
A hivatali munkaidőn kívül történő hánasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.3
A kérelmet írásban, aházassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az
anyakönywezetőné|. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett
helyszínének pontos címét.
(5) A jegsző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által megjelölt
helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre
javaslatot tesz.a

l Módosítva a 8/20 1 3.(III .4.) számű rendelettel, egységes szerkezetben
2 Módosíwa a 8 1201 3.(Iil.4.) számí rendelettel
3 Módo sítva a 8 l 20 1 3 . (Illr. 4 .) számű rendelettel
a Módosítva a 8 l 20 l 3 . (III. 4 .) számí rendelettel



4.§

Az anyakönyvi események díjazása

(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja ha legalább
az egylk fél helyi lakos: 10.000.-Ft, ha egyik fél sem helyi lakos: 15.000.-Ft.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja: ha
legalább az egylk fel helyi lakos: l5.000 Ft, ha egyik fel sem helyi lakos: 20.000.-Ft.
(3) Mentesülnek a dijfizetés kötelezettség a|ől a Litéir Közös Onkormányzati Hivatal
dolgozói és közeli hozzátartozói.(Ptk. ó85.§ b) pont)5
(4) A 4, §-ban megszabott díjak a mindenkori hatályos Altalános Forgalmi Adó

mértékével növelten kerülnek kiszámláaásra.6

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

(1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a kőztiszíviselők
jogállásáról szóló törvényben mep]tatározott szabadidó, vagy eseményenkénti bruttó
6.000.-Ft illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül, munkaidőben történő anyakönyvi esemóny
lebonyolításábarr közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 4.000.-Ft
illeti meg.
(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt vá|asztása szerint a köztisztviselők
jogáIlásáről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti bruttó
8.000.-Ft illeti meg.

Egyéb szolgáltatások díja

Az anyakőnyvi esemény egyéb szo|gáltatások - az igénylő döntése szerint igénybe
vehető - díját a rendelet melléklete tartalmazza.

Díjak megfizetése

(1) A 4. és 6. §-ban szabályozott díjakat legkésőbb az anyakőnyvi eseménytmegelőző
hét csütörtöki, pénztái napon aLitéii Közös OnkormányzatiHivatal penztárában kell
m egfi zetni az err ől ki ál l ított szémla alapj án.l

(2) 
^ 

közreműködő anyakönywezetőt megillető dilazás kifizetése havonta, utólag a
jeewő igazolása alapján történik.E

5.§

6.§

7.§

5 Módosítva a 8/20 1 3.(I[. 4.) száműrendelettel
Ó Módosítva a812013. (III.4.) számú rendelettel
7 Módosítva a812013. (III.4.) számú rendelettel
8 Módosítva a8l20I3. (III.4.) számú rendelettel



zárő rendelkezések

8. § (l) E rendelet 201i. április l.napján |éphatá|yba, rendelkezéseit ahatályba lépést
k ö vető anyakönyvi eseményekre kel l alkalmazni.
(2) Az e rendeletben nem szabá|yozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló
törvény rendelkezéseit kel l alkalmazni.

Szedlák Attila sk.
polgármester

Kihirdetés napja: 2OI1. március 7.

2013. március 4.
Kiadmány hiteléül:

Bencze Eva sk.
kőrjegyző

BenczeÉva jegyző



M elléklet a 6 l 20 1 1.(lI I. 7.) ö n ko rmány zati ren d elethez

Egyéb szolgáltatások

1.) Gépi zeneszolgáltatás 0.-Ft
a.) Gépi zeneszolgáltatás
(hivatalon kívül, ha a házasulandók nem biztosítják) 15.000,-Ft, ,]

2.) Ünnepi szertartás szervezése (vers) 1.500.-Ft

3.) Virágcsokor, asztali dísz (ha a házasulandók nem biztosítják) 3.000.-Ft

4.)Pezsgő (ha aházasulandók nem biztosítják) 1.000.-Ft

A mellékletben megszabott díj, a mindenkori hatályos Általános Forgalmi Adó mértékével
növelten kerül kiszám léaásra.g

9 Módosítva a 8 l 20 13. (III.4.) számű rendelettel


