Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért
fizetendő díjak mértékéről

Páty Község Önkormányzata képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.§.
E rendelet hatálya a házasulni kívánó természetes személyekre az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásban:

1. Hivatali helyiség: Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
(2071.Páty, Kossuth L. u. 83.)
2. Hivatali munkaidő: Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.
3. A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályai
3.§.

(1) Házasságkötés – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap
kivételével – hivatali munkaidőn kívül keddi és csütörtöki napokon 16 órától 18
óráig, pénteki napokon 12 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig terjedő
időszakban engedélyezhető.
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(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben csak ügyfélfogadási
időn kívül lehet lebonyolítani.
(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi
esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az
anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

4. A házasságkötés vonatkozó többletszolgáltatásért fizetendő díjak
4.§.
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) Hivatali időn kívüli házasságkötés házasságkötő teremben történő lebonyolításáért
10.000 Ft+Áfa bérleti díjat kell az önkormányzat részére befizetni.
(3) Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 10.000.-Ft+Áfa
többletszolgáltatási díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
(4) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségügyi állapota esetében
az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi
esemény térítésmentes.
(5) Az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő egyéb díjak:
a)
b)
c)
d)

zeneszolgáltatás: a) szerzői jogdíj: 440.-+25,5 % előadói művészi díj+Áfa
200.- anyagköltség(CD, lejátszó)+Áfa
gyertya: 500.-Ft+Áfa
asztaldísz: 500.-Ft+Áfa

5.§.
(1) A házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választás
szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő
vagy díjazás illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezetőt közreműködésért
a) A házasságkötő teremben, hivatali munkaidőben történő házasságkötés után nem
kell díjat fizetni.
b) A házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül házasságkötésenként 10.000.Ft díj illeti meg.
c) A házasságkötő termen kívüli, külső helyszínen való közreműködésért
házasságkötésenként 15.000Ft díj illeti meg.
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5. Záró rendelkezések
6.§.
Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
bejelentett házassági szándék iránt benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell
alkalmazni.

Veres Erika
megbízott jegyző

Székely László
polgármester
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1.számú melléklet

Páty Község Önkormányzat Jegyzője
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: hivatal@paty.hu web: http://www.paty.hu
Szolgáltatási megállapodás
mely létrejött Páty Község Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodája, mint szolgáltató,
másrészt
Név:…………………………………………………………..
Név:…………………………………………………………
Lakcím:
………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………..
szám alatti lakos, mint megrendelő között a
2011. év ………………………………….hó……………….nap……………………..órakor
tartandó házasságkötésre, illetve egyéb családi események ünneplésére.
A megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik:
zeneszolgáltatás: a)szerzői jogdíj: 440.-+25.5% előadói művészi díj+Áfa
200.- anyagköltség(CD, lejátszó)+Áfa
gyertya: 500.-Ft+Áfa
asztaldísz: 500.-Ft+Áfa
Összesen:

…………………Ft

azaz …………………………………………….Ft, mely tárgyi adómentességet élvez, így
általános forgalmi adót nem tartalmaz.

I. A szertartást a hivatali helyiségen kívül, az alábbi helyszínen kérem biztosítani:

…………………………………………………………………………………………………
………………………………….
díja: 10.000Ft+Áfa
közreműködő anyakönyvvezető díja: 15.000.-Ft/esemény
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II. A szertartást amennyiben a hivatali helyiségben hétköznap, munkaidőn kívül
-

Kedd és Csütörtök: 16.00-18.00 óráig

-

Péntek:12.00-17.00 óráig

-

Szombat 11.00-18.00 óráig

-

Időpontja: ………………………………………………………….
díja: 10.000Ft+Áfa
közreműködő anyakönyvvezető díja. 10.000.-Ft/esemény
Összesen: ………………………………Ft

Páty, 2011……………………………..

………………………………………
megrendelő

………………………………………
Anyakönyvvezető
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