Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Somlószőlős község közigazgatási területén, a házasságkötések
kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre
terjed ki.
2.§ E rendelet alkalmazásában:
a) a hivatali munkaidő: a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkarend
b) a hivatali helyiség : 8483 Somlószőlős, Kossuth u. 164. (Polgármesteri Hivatal)
c) alapszolgáltatás: házasságkötő terem használata, fűtés, világítás
3. § (1) A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére megállapított
hivatali munkaidőben (a továbbiakban: hivatali munkaidő) a házasságkötés lebonyolítására
alkalmas hivatali helyiség, valamint az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
térítésmentes.
(2) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az 1.
melléklet 1. pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
(3)A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az 1.
melléklet 2. pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
(4) A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az 1.
melléklet 3. pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
(5) Az alapszolgáltatáson felül kért kiegészítő szolgáltatásokért az 1. melléklet 5. pontjában
foglalt díjakat kell fizetni.
(6) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést,
valamint az alapszolgáltatáson felül kért kiegészítő szolgáltatásokat a 2. mellékelt szerinti
kérelem benyújtásával kell igényelni.
4.§ (1) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők
az esemény tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban írásban
visszavonják, akkor a szolgáltatási díjat 8 napon belül a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatal köteles visszafizetni.
(2) Amennyiben a hivatali helyiségen kívülre tervezett anyakönyvi esemény valamely oknál
fogva mégis a hivatali helyiségben kerül megtartásra, a már befizetett szolgáltatási díjból a
különbözetet az önkormányzat visszatéríti.
(3) Amennyiben az anyakönyvi esemény nem valósul meg, de azt kérelmezők nem jelzik a
4.§( 1) bekezdésében foglaltak alapján, a szolgáltatás igénybevevői a díjvisszatérítésére nem
jogosultak.
5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése a felek kérelmére akkor engedélyezhető, ha a felek a jogszabályi feltételek
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teljesítésén túl, a befizetési bizonylat bemutatásával igazolják az 1. melléklet szerinti díj
megfizetését, legkésőbb az engedélykérelem benyújtását követő 3 napon belül.
(2) Az 1. melléklet szerinti díjat a Somlóvásárhelyi közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. (számlaszám:11748038-1580284600000000)
6. § A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a
közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározott szabadidő vagy az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott díjazás
illeti meg.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011
(V.4.) önkormányzati rendelete a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról.
Somlószőlős, 2016. január 28.

Kiss János Norbert
polgármester

Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetve: Somlószőlős, 2016. február 4.
Szlottáné Turi Edina
jegyző
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1. melléklet a 2/2016. (II.4.) önkormányzati rendelethez
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, és az
alapszolgáltatáson felül kért kiegészítő szolgáltatásokért fizetendő díjak

1. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az
ügyfél által fizetendő díj: 25.000 Ft
2. Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az ügyfél
által fizetendő díj: 20.000 Ft
3. Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az ügyfél
által fizetendő díj: 15.000 Ft
4. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt
megillető díjazás összege: 15.000 Ft
5. Az alapszolgáltatáson felül kért kiegészítő szolgáltatások:
5.1 gyertyagyújtás díja: 1.500 Ft
5.2 köszöntőital díja: 2.000 Ft
5.3. gépi zene díja : 1.000 Ft
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2. melléklet a 2/2016. (II. 4.)önkormányzati rendelethez
Kérelem
Hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen belüli és/vagy kívüli, hivatali munkaidőn
belüli és/vagy kívüli engedélyezését.*
Név:

________________________________

Lakcím:

________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________

Elérhetőség (telefon,

________________________________

email):
Név:

________________________________

Lakcím:

________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________

Elérhetőség (telefon,

________________________________

email):
Kérjük a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését a következő helyszínen:
…..................................................................................................................................................
Kérném az alábbi szolgáltatásokat: *
1. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az
ügyfél által fizetendő díj: 25.000 Ft
2. Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés esetén az ügyfél által
fizetendő díj: 20.000 Ft
3. Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az ügyfél
által fizetendő díj: 15.000 Ft
4. Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői igénylik, a:
4.1 gyertyagyújtás díja: 1.500 Ft
4.2 köszöntőital díja: 2.000 Ft
4.3. gépi zene díja : 1.000 Ft
Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli megtartásának
engedélyezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb jogszabályi feltételek
teljesítése mellett a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló .../2016.(II....)
önkormányzati rendeletben meghatározott ……………… Ft díj befizetését, e kérelem
benyújtását követő 3 napon belül a befizetési bizonylat bemutatásával igazoljuk.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik
közre az anyakönyvi esemény lebonyolításánál, ha
a) a tanúk – szükség esetén – a tolmács jelenlétét biztosítjuk;
b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való
utazásáról;
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c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő
körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölünk
meg.
A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények
bekövezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiség:
......................................................................................................................................................
…………………….., ..................év.....................hó..................nap

________________________________
aláírás

______________________________
aláírás

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*
__________________________________
közreműködő anyakönyvvezető

*megfelelő rész aláhúzandó
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