BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2011.(II.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn túli
házasságkötésnél alkalmazott díjtételekről
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányának 44/A. § (1) c./ pontja és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 4. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya a Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén történő
házasságkötésekre (továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.
2. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon valamint szombaton lehet.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak
ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól rendkívüli körülmény esetében lehet eltérni. Ilyen eset
lehet különösen a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota.
(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az
engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(5) A kérelmet írásban, a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani.
(6) A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által megjelölt
helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre
javaslatot tesz.
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3. §
Az anyakönyvi események díjazása
(1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. nagytanácskozó terem, illetve az önkormányzat udvara, mely a Körös holtág partja.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 15.000,Ft + ÁFA.
(3) Díjmentesek a 2. § (3) bekezdésében foglalt anyakönyvi események.
(4) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 5.000,- Ft + ÁFA.
4. §
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti bruttó 5.000,- Ft illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti bruttó 10.000,- Ft illeti meg.
5. §
Egyéb szolgáltatások díjai
Az anyakönyvi esemény – az igénylő döntése szerint igénybe vehető – egyéb szolgáltatási
díjai a következők:
a) Gyertya: 1.000,- Ft
b) Pezsgő: 1.500,- Ft/üveg
c) Virágcsokor, asztali dísz: 2.000,- Ft
d) Versmondó: 1.000 Ft
e) Zeneszolgáltatás: 1.000 Ft
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6. §
Díjak megfizetése
(1) A 3. és 5. §-ában szabályozott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 3.
napig a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell megfizetni az erről kiállított számla alapján.
(2) A közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás kifizetése félévente, utólag, a jegyző
igazolása alapján történik.
7. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követő
anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

Békésszentandrás, 2011. február 18.

Sinka Imre
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2011. február 25-én.

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

