
Litér Község Onkormányzata Kópviselő-testületének
7 l 2017 .(W.26.) ö nkor mány zati rend elete

a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések
engedéIyezéséről és szolgáltatási díjairól

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96 §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében ellárva a következőket rendeli el:

1.§

2.§
3.§

A rendelet hatálya Litér község közigazgatási teniletén történő hazasságkötés
létesítését igénybe vevőkre terjed ki.
A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkotés ingyenes.
(1) Hazasságkötést lebonyolítani munkanapokon, valamint az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At) 27 § (2) bekezdésében foglaltak,
valamint Litór Község Önkormányzata 612017.(\r,26.) önkormányzati rendelete 1.§-
ában foglaltak kivételével szabadnapokon történhet.
(2) Hivatali helyiségen kívrili házasságkótést hivatali munkaidőn belül csak
ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.
(3) A hivatali munkaidőn kír,ul történő házasságkotés engedélyezésére irányuló
kérelem ügyében a jegyző az anyakönywezetővel tortént egyeztetést követően dönt.
A kérelmet írásban, aházassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az
anyakönyrvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkotés tervezett
helyszínének pontos címét.

G) A jegyző döntését megelőzően az anyakönywezető aházasulandók álta1 megjelolt
helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre
javaslatot tesz.
(1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának dila, ha legalább az
egyik fel helyi lakos: 10.000.-Ft, ha egyik fel sem helyi lakos: 15.000.-Ft.
(2) 

^ 
házasságkötés hivatali helyiségen kívül törtónő lebonyolításának díja: ha

legalább az egyik fel helyi lakos: 15.000 Ft, ha egyik fél sem helyi lakos: 20.000.-Ft.
(3) Mentesülnek a dtlfizetési kötelezettség alól a Litér Község Önkormányzata,
valamint a Litéri Közös ÖnkormányzatiHivatal dolgozói és kozeli hozzátartozói. (Ptk.
8:1. §)
(4) A 4. §-ban megszabott díj mentes az adő alől.
(1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívúl történőházasságkötés
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a kőúisztviselők
jogállásáről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy házasságkötésenként
bruttó 6.000.-Ft illeti meg.
(Z) A hivatali helyiségen kívül, munkaidőben történó hazasságkötés lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkotésenként bruttó 4.000.-Ft illeti meg.
(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkotés
lebonyolításában közreműködó anyakönyvvezetőt választása szerint a kőúisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy házasságkötésenként
bruttó 8.000.-Ft illeti meg.
A házasságkotés lebonyolítása során igényelt egyéb szolgáItatások - az igénylő
döntése szerint igónybe vehető - di]át a rendelet 1 . melléklete tartalmazza.

4.§

5.§

6.§



7.§ (1) A 4. és 6. §-ban szabályozott dijakat legkésőbb a háaasságkötést megelőző hét
csütörtöki, pénáári napon a Litéri Közös Önkormányzati }í;ivatal pénáárában kell
megfizetni az erről kiállított számla alapján.
(2) A közreműködő anyakönyvvezetőt megillető dijazás kifizetése havonta, utólag a
j egy ző igazolás a alapj án tö rt énik.

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit ahatályba lépést
követően bej elentett hazasságkötésekre kell alkalmazni.
(2) Hatá|yáú veszti Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali
helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli hazasságkötések engedélyezéséről és
szolgáltatási díj airól szőlő 6 /20 1 l . (trI. 7. ) önkormányzati rendelete.
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1. melléklet

Melléklet a 7 12017 .(TI. 26.) ön ko r mány zati ren d eleth ez

Egyéb szolgáltatások

1.) Gópi zeneszolgáltatás 0.-Ft
a.) Gépi zeneszo|gáltatás
(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, mentes az adő alőL.


