Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (VI. 1.) rendelete
az anyakönyvi szertartási díjakról
Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §-ában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásokról és
a névviseléséről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében foglal
jogkörökben eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya Gödre község közigazgatási területén az anyakönyvezető által a
házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: házasságkötés)
a) hivatali helyiségen kívül és
b) hivatali munkaidőn kívül történő létesítésre (a továbbiakban: többletszolgáltatás)
terjed ki.
2. §
(1) A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül 8 óra előtt és 18 óra után, valamint vasárnap és
munkaszüneti napon nem engedélyezhető.
(2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül csak akkor engedélyezhető, ha a szertartás
méltósága, tekintélye, valamint az anyakönyvi iratok védelme biztosítva van.
(3) Az 1. § a) pontjában foglalt többletszolgáltatás engedélyezése iránti kérelmet a
szolgáltatást igénylő felek az anyakönyvvezetőhöz legkésőbb a házasságkötés időpontját
megelőző 15. napig nyújthatják be. Az anyakönyvvezetőnél előterjesztett kérelemre a
jegyző engedélyezheti a szertartásnak egyéb külső helyszínen való megtartását.
(4)

A jogszabályban meghatározott feltételek meglétéről az anyakönyvvezető
többletszolgáltatás engedélyezése előtt köteles a helyszínen meggyőződni.

a

3. §
(1) A többletszolgáltatás igénybevételéért a szertartásban érintetteknek az 1. számú
mellékletben meghatározott díjat kell megfizetni.
(2) Az anyakönyvvezetőt megillető díjak összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Nem kell díjat fizetni a többletszolgáltatás ellátásáért, amennyiben arra rendkívüli
körülmény miatt kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha
valamely szolgáltatást igénybevevő fél számára egészségügyi állapota, kora,

mozgáskorlátozottsága, vagy más ok miatt lehetetlen, vagy nagy nehézségbe ütközik
hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés.
5. §
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
Gödre, 2011. május 31.

Gelencsér Gábor
polgármester

Varga Csaba
jegyző

A rendelet kihirdetve 2011. június 1-jén.

Varga Csaba
jegyző
1. számú melléklet
A többletszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj szertartásonként
a) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túli szertartás díja
munkanapokon: 5.000 Ft
hétvégén:
6.000 Ft
b) Külső helyszínen hivatali munkaidőben vagy azon túl megtartott szertartás díja
10.000 Ft.

2. számú melléklet
Az anyakönyvvezetőt szertartásonként megillető díj
Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl az anyakönyvvezető szertartás díja
munkanapokon:
5.000 Ft
hétvégén:
6.000 Ft
külső helyszínen munkaidőn túl:
10.000 Ft

