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Kemenesmihályfa Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete
a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról
Kemenesmihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Kemenesmihályfa Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő
házasságkötési eljárásokra és egyéb családi eseményekre, ezek kapcsán az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a Nagysimonyi Közös Önkormányzati hivatalnál
közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.
2. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
1. Hivatali helyiség: Kemenesmihályfa Község Önkormányzatának hivatalos házasságkötési helyszíne
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata által biztosított, házasságkötés lebonyolítására alkalmas
Faluház nagyterme (9511 Kemenesmihályfa, Hunyadi u. 56.)
2. Hivatali munkaidő: Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarendje.
3. Családi események: házasságkötés, egyéb családi esemény.
3. §
Házasságkötés és egyéb családi események lebonyolítása és szolgáltatási díjai
(1) Kemenesmihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötés és egyéb családi
események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Nagysimonyi Közös Önkormányzati
Hivatal anyakönyvvezetője által térítési díj ellenében és térítésmentesen biztosítja.
(2) A hivatali helyiségben, munkaidőben díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

a. Az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség
b. Ünnepi beszéd, emléklap
c. Gépi zene

(3) Anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – munkanapokon, valamint szombaton
engedélyezhető.
4. §
Hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötés és egyéb anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
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(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn túl történő családi események megrendezését
az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja.
(2) Az anyakönyvvezető – a házasulók kívánságának figyelembe vételével – tűzi ki a házasságkötés
napját és óráját.
(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül történő közreműködését a jegyzőtől írásban, a
kérelem indokolásával, az általános tételű államigazgatási illeték egyidejű lerovásával kell kérni.
(4) A hivatali helyiségen kívül családi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető
meggyőződött, hogy arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények között történik, valamint az
anyakönyv védelme biztosított.
5. §
A házasságkötés szolgáltatási díjai
(1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
20.000 Ft mértékű díjat kell fizetni.
(2) A házasság hivatali helyiségben, munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 15.000 Ft mértékű díjat kell fizetni.
(3) Amennyiben a házasulók egyik tagja Kemenesmihályfa településen rendelkezik állandó
bejelentett lakcímmel a (2) pontban megállapított szolgáltatási díj összegéből 50 % kedvezményben
részesül.
(4) A szolgáltatási díjat legkésőbb a házasságkötést megelőző 5 munkanappal az önkormányzat
költségvetési számlájára kell befizetni.
6. §
A házasságkötés és a családi események lebonyolításáért járó díjazás
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezetőt bruttó 10.000 Ft
mértékű díjazás illeti meg.
7. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
/:Takács Balázs:/
polgármester

/:Hérincsné Szenteleki Csilla:/
jegyző

A hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve.
Kemenesmihályfa, 2015. július 3.

/:Hérincsné Szenteleki Csilla:/
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jegyző
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