Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötések
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások díjairól
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya Őrbottyán Város közigazgatási területén történő házasságkötések létesítésére
terjed ki.
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Hivatali helyiség: az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal épületében a házasságkötések megtartására
alkalmas helyiségek:
aa) jegyzői iroda,
ab) tanácsterem.
b) Hivatali munkaidő: Őrbottyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarend.
c) Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a házasságkötés során hivatali helyiségben és
munkaideje alatt a jogszabályban rögzített eljárása és beszéde.
d) Többletszolgáltatás:
da) a házasságkötés hivatali helyiségben munkaidőn túl történő lebonyolítása,
db) ) a házasságkötés hivatal helyiségen kívül munkaidőben történő lebonyolítása,
dc) a házasságkötés hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túl történő lebonyolítása,
dd) az alapszolgáltatáson túli bármilyen egyéb szolgáltatás igénybe vétele.
3.§
Őrbottyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hivatali
munkaidőben és a hivatali helyiségben az alapszolgáltatás igénybevétele díjtalan.
4. §
(1) A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként jelen rendeletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni. A
díj mértékét a rendelet 1. számú mellékletet tartalmazza.
(2) A díjfizetési kötelezettség az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal házi pénztárába történő készpénz
befizetéssel vagy a költségvetési számlára történő átutalással teljesíthető.
(3) A díjfizetést legkésőbb a házasságkötést megelőző 5. napig kell teljesíteni.
(4) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a kérelmezők legkésőbb a kitűzött időpont előtti
munkanapon a hivatali munkaidő végéig írásban bejelentik, a befizetett díjat a befizető részére
vissza kell fizetni. Az előzetes bejelentés elmulasztása esetén a befizetett díj nem jár vissza.
5.§
(1) Házasságkötés csak az arra méltó helyszínen, külső zavaró körülmények kizártsága mellett
történhet. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött a helyszín anyakönyvi eseményre való alkalmasságáról.
(2) Külső helyszínnek kizárólag olyan helyszín fogadható el, ahol az esemény méltósága, tekintélye
nem csorbul, az anyakönyvvezető, illetve az anyakönyvi okiratok védelme biztosított.

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a
kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, az azzal rendelkezni jogosultnak
a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás másolatát.
(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a szertartás megszervezéséről és lebonyolításáról a
kérelmezőknek kell gondoskodniuk.
6.§
(1) A hivatali helyiségben, munkaidőn kívüli házasságkötéseken közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint - a vonatkozó jogszabályban meghatározott szabadidő vagy eseményenként
a mindenkori köztisztviselői illetményalap 40 %-ának megfelelő bruttó díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötéseken közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként a
mindenkori köztisztviselői illetményalap 60 %-ának megfelelő bruttó díjazás illeti meg.
(3) A hivatali helyiségben munkaidőn kívüli házasságkötéseken közreműködő köztisztviselőt –
választása szerint - a vonatkozó jogszabályban meghatározott szabadidő vagy eseményenként
a mindenkori köztisztviselői illetményalap 20 %- ának megfelelő bruttó díjazás illeti meg.
7.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépését követően
felvett házassági szándék bejelentése tekintetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötések és egyéb
családi események szolgáltatási díjairól szóló 13/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelete,
b) Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 11.) önkormányzati
rendelete a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló 13/2010.
(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Őrbottyán, 2017. november 30.

Kmetty Károly

Gállné Mezősi Szilvia

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. november 30-án kihirdetésre került.

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

1. melléklet a 12/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Többletszolgáltatás megnevezése
a
házasságkötés
hivatali
helyiségben
munkaidőn túl történő lebonyolítása
a házasságkötés hivatal helyiségen kívül
munkaidőben történő lebonyolítása
a házasságkötés hivatali helyiségen kívül és
munkaidőn túl történő lebonyolítás

A többletszolgáltatás igénybevételének díja
20.000 Ft+ Áfa
30.000 Ft +Áfa
35.000 Ft + Áfa

