Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§(2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§(1) bekezdésében és az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Tvr.)
42/A.§(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Péteri Község Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre.
2.§
(1) Hivatali helyiség: Péteri Község Önkormányzata által térítésmentesen biztosított, az anyakönyvi esemény
lebonyolítására kijelölt helyiség. (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., Péteri Községi Polgármesteri Hivatal
tanácskozó terme)
(2) Hivatali munkaidő: Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarend.
Az engedélyezés szabályai
3.§
(1) A hivatali helyiségen kívül történő, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésére irányuló kérelmet a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani. A hivatali helyiségen kívüli,
valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötést az önkormányzat jegyzője engedélyezi.
(2) A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által megjelölt helyszínen szemlét tart,
melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre írásban javaslatot tesz.
(3) Nem engedélyezhető a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, ha az anyakönyvvezető őrizetében lévő
anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére való szállítása és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállítása, az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételei, továbbá az anyakönyvi
eseményhez méltó körülmények nem biztosítottak.

A házasságkötések díjazása
4.§
(1) Az önkormányzat hivatali időben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolítására alkalmas
hivatali helyiséget.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja nettó 8.000-Ft/esemény.
(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja nettó 20.000Ft/esemény.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak együttes fennállása esetén a házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási
díja nettó 28.000-Ft/esemény.
(5) A szolgáltatási díjakat Péteri Községi Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni.
(6) A befizetést igazoló számlát be kell mutatni, amelyet az anyakönyvvezető fénymásolatban az alapirathoz
csatol.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
5.§
(1) Az anyakönyvvezetőt naptári évenként az esemény méltóságát, tekintélyét elősegítő ruházati költségtérítés
illeti meg, melynek mértéke bruttó 20.000-Ft.
(2) A rendelet 4.§(2) bekezdésében meghatározott összegből a közreműködő anyakönyvvezetőt – ha nem a
Tvr-ben szabályozott szabadidőt választja – eseményenként bruttó 4.000-Ft díjazás illeti meg.
(3) A rendelet 4.§(3) bekezdésében meghatározott összegből a közreműködő anyakönyvvezetőt – ha nem a
Tvr-ben szabályozott szabadidőt választja – bruttó 8.000-Ft díjazás illeti meg.
(4) A rendelet 4.§(4) bekezdésében meghatározott összegből a közreműködő anyakönyvvezetőt – ha nem a
Tvr-ben szabályozott szabadidőt választja – bruttó 12.000-Ft díjazás illeti meg.
(5) Az anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményeken való közreműködésről nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás tartalmazza az esemény helyét, időpontját és egy megjegyzés rovatot, melyben fel kell tüntetni az
anyakönyvi esemény megtörténtét, vagy elmaradásának tényét.
(6) Az anyakönyvvezető díjazása a nyilvántartás szerinti igazolt teljesítés alapján történik.
(7) Az anyakönyvvezetőnek a (2)-(3)-(4) bekezdés szerinti - szabadidő biztosítása, vagy a díjazás igénybe
vétele – választásáról nyilatkoznia kell.
Záró rendelkezések
6.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Molnár Zsolt s.k.
polgármester

Keresztény Anikó s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Péteri Községi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2011. június 24. napján.
Péteri, 2011. június 24.

Keresztény Anikó
jegyző

