Szakály Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 4 /2011.( III. 1. ) számú rendelete
a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése
és a családi események többletszolgáltatási díjairól

A Szakály, Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.Tv. 16. §-ban, illetve az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
Tv. 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján a családi eseményekkel kapcsolatos
szolgáltatás igénybevétele alapján fizetendő díjakról a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Szakály Község Önkormányzatának közigazgatási
területén történő házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásával,
valamint egyéb családi események – névadó, stb. - társadalmi megünneplésével
összefüggő e rendeletben megjelölt szolgáltatások igénybe vevőire.
2.§.
Alapszolgáltatás
(1)
A házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi
események társadalmi megünneplése, az anyakönyvvezető közreműködése,
házasságkötő terem igénybevétele Hivatali munkaidőben ingyenes alapszolgáltatás.
(2)
Ingyenes az alapszolgáltatás abban az esetben is, ha házasságkötésre,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére és egyéb családi esemény társadalmi
megünneplésére azért kerül sor a hivatalos helyiségen és munkaidőn kívül mert,
valamelyik vagy mindkélt fél egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne
a személyes megjelenés.
3.§.
(1)
Az anyakönyvvezető a hivatalos helyiségén és hivatali munkaidején kívüli
anyakönyvi többletszolgáltatásaiért a megrendelők - házasságkötési szertartás,
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és egyéb családi események társadalmi
megünneplése – az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek megfizetni.
(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén és munkaidején kívül végzett
szolgáltatását minden esetben a jegyző engedélyezi.
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4.§.
Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségének, a hivatali munkaidejének valamint az
alapszolgáltatás meghatározását, továbbá az anyakönyvvezetőt és közreműködő
kisegítőt megillető díjazását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
5.§.
A megrendelő által igénybe vehető szolgáltatás díjait a rendelet 2. melléklete
tartalmazza. A megállapított díjak szükség szerint, de legalább kétévente felül kell
vizsgálni.
6.§
A szolgáltatási megállapodást illetve az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül
végzendő szolgáltatásának engedélyezésére vonatkozó nyomtatvány a rendelet 3.
számú mellékletében található.
7.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Törő Péter
polgármester

Zöld Zoltán
körjegyző

A Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011.( III. 1. ) számú rendeletének
1. számú melléklete

1./ A Szakály Község Önkormányzata Anyakönyvvezetőjének Hivatali helyiségének
címe:
7192 Szakály, Kossuth út 11. sz.
2./ A Szakály Község Önkormányzata Anyakönyvvezetőjének hivatalos munkaideje:
Hétfőtől-csütörtökig:
Pénteken:

08. órától 16. óráig.
08. órától 13. óráig.

3./ A Szakály Község Önkormányzat Anyakönyvvezetője az 1.és 2.pontban megjelölt
helyen és időn belül az alábbi alapszolgáltatásokat köteles nyújtani térítésmentesen:
- a jogszabályban előírt kötelező hivatalos szöveg és eljárás,
- zeneszolgáltatás magnóról, CD lejátszóról, (nászinduló)
- virágot, asztali díszítést, esetleg pezsgőt a szertartást
igénybevevők maguk biztosítják.
4./ A Szakály Község Önkormányzat Anyakönyvvezetőjét a hivatali helyiségben, de
hivatali munkaidőn kívül teljesített közreműködéséért (pl: szombaton)
- 5.000.-Ft/esemény díjazás illeti meg.
5./ A Szakály Község Önkormányzat
Anyakönyvvezetőjét külső helyszínen,
munkaidőn kívül teljesített közreműködéséért:
- 8.000.-Ft/ esemény díjazás illeti meg.
6./ A kisegítő személyt versmondásért, pezsgő felszolgálásáért, zeneszolgáltatás
biztosításáért:
- 1.500.-Ft/esemény díjazás illeti meg.
7./ Az Anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100%-ának megfelelő ruházati
költségtérítés illeti meg, formaruha használat címén. A költségtérítés elszámolása a
köztisztviselők ruházati költségtérítés elszámolására vonatkozó szabályok szerint
történik.

A Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011.(III.1.) számú rendeletének
2. számú melléklete

1./ Az anyakönyvvezető hivatali helyiségben, munkaidőn kívül házasságkötési
szertartás, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és egyéb családi események
társadalmi megünneplése (pl: névadó), - állampolgársági eskütételt kivéveszolgáltatási alapdíja:
- 10.000.-Ft+Áfa
Külső helyszínen:

- 15.000.-Ft+Áfa

2./ Az önkormányzat által biztosított szolgáltatás:
a./ Zeneszolgáltatás, hangosítás
(igény szerinti zeneszámok válogatása)

-1.000.-Ft.

b./ Versmondó, (2 vers, idézetek, stb.)

-1.500.-Ft

c./ gyertya, díszborító:

-2.000.-Ft

d./ Élővirágok, asztali díszek,

-3.500.-Ft

e./ Pezsgő (igényszerin az önkormányzat biztosítja
hűtve, felszolgálva)

-1.800.-Ft

A szolgáltatási díjak tartalmazzák a díszítéssel kapcsolatos munkadíjat, a
fűtés-, világítás-, költségeit majd a takarítással kapcsolatos költségeket.

Szakály-Dúzs-Mucsi Községek Körjegyzője
7192 Szakály, Kossuth út 11. sz.
Tel: 74/588-078, E-mail: szakalyph@tolna.net.
Szám:

/ 2011
Tárgy: engedély

ENGEDÉLY
Szakály-Dúzs-Mucsi Községek Körjegyzője engedélyezi, hogy Niklné Györe Erika
Szakály, Község Anyakönyvvezetője
---------------------------------------Szakály, -----------------------------utca----------sz. alatti és
-------------------------------------Szakály------------------------------utca------------sz.alatti lakos
2011.---------------------------------hónap,------------án/én sorra kerülő
házasságkötési / névadó szertartását a --------------------------------------------helyiségben
megtartsa.
A felek az előzetes eljárás során nyilatkoztak, hogy a 2010. évi I. Tv. 18.§. (3)
bekezdésének a/, b/ pontjába foglaltak szerint a helyszínen biztosítják a tanúk
(tolmács) jelenlétét, illetve az anyakönyvvezető helyszínre illetve hivatali helyiségbe
történő szállításáról gondoskodnak.
Szakály, 2011………………………….

Zöld Zoltán
körjegyző
Értesül:
1./ kérelmezők,
2./ anyakönyvvezető,
3./ irattár

Kérelem

Alulírott …………………………….….Szakály,…………………………utca………sz. és
………………………………….Szakály…………………………….utca………..sz. alatti
lakos kérjük a Szakály-Dúzs-Mucsi Községek Körjegyzőjét, hogy engedélyezze
részünkre,
hogy
Niklné
Györe
Erika
anyakönyvvezető
a
201………………………………………sorra
kerülő
házasságkötési/névadói
szertartást az anyakönyvvezető hivatali munkaidején kívül/ hivatali helyiségen kívül
megtarthassa.
Alulírott kérelmezők kijelentjük, hogy a szertartáshoz a tanúk/ tolmács jelenlétét
biztosítjuk és az anyakönyvvezető helyszínre történő szállításáról és a szertartást
követően a hivatali helyiségbe való visszaszállításáról gondoskodunk.
Szakály, 201……………………

……………………………………
kérelmező

…………………………………
kérelmező

