
Rém Közs é g O nko rm ány zata Képvis elő-testü l etén ek
5l20l7. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az anyakönlvi események és egyéb családi események engedélyezéséről,
szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönywezető részére fizetendő díj mértékéről

(egységes szerkezetben az ]3/20]5. (X, 28,) ankormányzati rendeletíel)

Rém Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete az anyakönyvi eljárásrÓl szÓlÓ 2010. évi

I. törvény 96. §-ában, a 4. § és 5. §-ban az Alaptörvény32. cikk (2) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32, cikk (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott felááatkörébű eljárva a következőket rendeli el:l

I. Fejezet
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakÖnyvi esemény

engedélyezésének szabályai
1.§

(I) Az anyakönywezetőnél illetékmentes kérelmet kell benyújtani a kérelem indokolásával:

a) a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt,

b) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény iránt,

c) valamint a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi

esemény iránt.
(2) A Borotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az engedélyezési eljárása során a

határozatot a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hozza meg.

2.§

(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhetŐ, ha a felek által

megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakőn\,rri esemény méltóságteljes lebonyolÍtására és a

jogszabályban előírt feltételek biztosítására, továbbá e rendelet 2. mellékletében

me ghatár ozott díj at megfi zetik.
(2) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt
helyszín megfelel az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolÍtása

feltételeinek, valamint j elen rendel et előírásainak.

3.§

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény - munkaszüneti napok kivételével -
a) hétftí, kedd, szerda és csütörtöki napokon 1600 óra és 1900 óra,

b) pénteki napon 1300 óra és 1900 óra,

c) szombati napon 900 óra és 1900 óra között
engedélyezhető,
(2)'

1Módosította az5l2Ol7.(llI. 29,) önkonnányzati rerrdelct. Hatályos: 20l7.04,0l{ől,
2 Hatályor-r kívül lrelyezte az 5l20l]. (III. 29.) örrkotrnárryzati rendelet, Hatályos: 20l7,04.01-től



[I. Fejezet
Az anyakönyvi események és egyéb családi események megrendezésének térítési díjai

4.§

(l) Hivatali munkaidőben az anyakönyvi események és egyéb családi események
vonatkozásában az

a) az ünnepség céljéra az anyakönyvvezető döntése alapján kiválasztott, megfelelően
berendezett helyiség biztosítása,
b) az ünnepi beszéd,

c) az emléklap és

d) az anyakönyvi kivonat
díjmentes.
(2) Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért a jelen rendelet ]. mellékletében
foglalt díjat kell megf,rzetni.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, a hivatali munkaidőn kívül tartott

anyakönyvi esemény, továbbá a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény esetén az önkormányzat részére fizetendő többletszolgáltatás díját és

ebből az anyakőnyvvezetőt megillető díjat e rendelet 2. mellékleíe tarta|mazza.

5.§

(1) A térítési díj ellenébenvégzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit az anyakönyvvezetők és

a szolgá|tatást igénybe vevő ügyfelek a családi esemény típusának megfelelő, e rendelet 3.

mell é kl e t é t képező megrendelőlapon rő gzítlk.
(2) 

^jelen 
rendelet ]-2. mellékletében meghatározott díjakat az Önkormányzat által kiállÍtott

számla alapján kell megfizetni, és a díj megfizetését az err..ől szóló bizonylat bemutatásával
ke|| az eljáró anyakönyvvezető fe|é igazolni legkésőbb az anyakönyvi eseményt vagy az

egyéb családi eseményt mege|őző 5. napon.

(3) Az anyakönyvi esemény yagy az egyéb családi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek
annak kitűzött időpontja előtt legalább 3 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül
vissza kell fizetni a kérelmező részére.

6.§

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő
anyakönyvvezetőt az 2010. évi I" törvény 19. § (2) bekezdése alapján választása szerint a

szabadidő helyett e rendelet 2. mellékletében mefllatározott dijazás illeti meg.



III. Fejezet
zárő rendelkezések

7.§

E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

8.§

E rendelet határozatlan időre szól.

9.§

Hatályát veszti Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testi,iletének a házassá

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 20I 5.IX.28.



] , melléklet a 13 /2015. (IX 2s ) ónkormányzaíi rendelethez

Az önkorm ány zat által biztosított egyéb szo\gáItatás okért

1.

2.

aJ.

4.

5.

6.

fizetendő díjak

Névadó díja hivatali munkaidőn tul

Házassági óvforduló díja hivatali munkaidőn túl

Tanácsterem használati díja hivatali munkaidőn tul

Pezsgő biztosítása ( l0 ftíre)

Dekorációs gy erty agyujtás

Zenei aláfestés (gépi zene)

nettó 1.000 Ft

nettó 2.000 Ft

nettó 1.000 Ft

nettó 1.000 Ft

.

nettó 500 Ft

nettó 500 F't,



2. mellékleí a 13/2015. €X 28 ) önkormányzati rendelethez

Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő

többletszolgáltatási díj ak

1.) Hivatali munkaidőn kívül:

a) a hivatal épületén kívül

aa) melyből az anyakönywezetőt megillető dijazás:

b) a hivatal épületében (Tanácsteremben)

ba) melybő| az anyakönywezetőt megillető dijazás

2.) Hivatali munkaidőben:

a) a hivatal épületén kívül

b) a hivatal épületében (Tanácsterem)

nettó 10.000 Ft

nettó 5.000 Ft

nettó 3.500 Ft

nettó 1.500 Ft

nettó 5.000 Ft

ingyenes



3. melléklet ct ]3/2015 (IX 28 ) önkorrnányzali rendelethez

ADATLAP
házasságkötéshez l házassági évfordulóra l névadőra3

SZOLGÁLTATÁSOK

Alulírott megrendelő tudomásul veszem, hogy az ÁFÁ-vat terhelt összeget legkésőbb az
anyakönyvi eseményt megelőző 5. napon befizetem Rém Községi Önkormányzat
pénztárába.

megrendelő

Anyakönywi
esemény

ideie:
helve:
vőlesénv / féri
menyasszony / feleség:
gyermek neve:

Hivatali munkaidőn kívül (hivatali helyiségben):
Díszterem használati díia:
pezsgős koccintás:
Gyertyaeyúitás:
Zeneí aláfestés (gépi zene):
Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helvisésen kívül:
Hivatali helviségen kívül (hivatali munkaidőben)

Osszesen:
+ 21oÁ AFA
Fizetendő összeg:

3 megfelelő aláhűzandő

anyakönyvvezető


