Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a családi
események szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Tiszagyenda Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő
házasságkötési eljárás és egyéb családi események társadalmi ünneplése kapcsán az e
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

II. Házasságkötés lebonyolítása és szolgáltatási díjai
2. §
Alapszolgáltatás
(1) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötésen és egyéb
családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Tiszagyenda Község
anyakönyvvezetője (a továbbiakban anyakönyvvezető) útján térítési díj ellenében és
térítésmentesen biztosítja.
(2) Tiszagyenda Község közigazgatási területén a Polgármesteri Hivatal épületében,
munkaidőben díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:
- ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség,
- ünnepi beszéd, emléklap,
- gépi zene.
(3) Állami ünnepnapokon családi eseményeket tartani nem lehet.
3. §
Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés
(1) A Polgármesteri Hivatal épületén kívül, valamint munkaidőn kívül történő családi
események megrendezését az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja.
(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő közreműködését a község
Jegyzőjétől írásban, a kérelem indokolásával, az általános tételű államigazgatási eljárási
illeték egyidejű lerovásával kell kérni.
(3) A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött, hogy arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények
között történik, valamint az anyakönyv védelme biztosított.

4. §
A házasságkötés, családi esemény szolgáltatási díjai
(1) Az alapszolgáltatás díjmentes.
(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 10.000,-Ft + ÁFA mértékű díjat kell fizetni.
(3) A házasság Polgármesteri Hivatalban, munkaidőn kívül történő kötése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként 5.000,-Ft + ÁFA mértékű díjat kell fizetni.
(4) Amennyiben a házasságkötés, illetve családi esemény legalább egyik tagja tiszagyendai
állandó lakos, úgy a szolgáltatást igénybevevők 100% kedvezményben részesülnek.
(5.) A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal az
önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.
5. §
A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, családi esemény lebonyolításában
résztvevő anyakönyvvezetőt bruttó 10.000,-Ft mértékű díjazás illeti meg.

III. Záró rendelkezés
6.§

(1) Jelen rendelet 2011. február 15-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2011. február 15-én került kifüggesztésre a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Tiszagyenda, 2011. február 15.

Balogh Henrietta
jegyző

