Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
10/2011. (VI. 16.) sz. önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Monostorpályi Község Önkormányzatának illetékességi területén
megkötött házasságokra, létesített bejegyzett élettársi kapcsolatokra (a továbbiakban együtt:
anyakönyvi esemény), valamint Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) hivatali munkaidő: Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő;
b) hivatali helyiség: Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által
biztosított helyiség és a művelődési ház házasságkötő terme (4275 Monostorpályi,
Bajcsy Zs. utca 1/c.);
c) munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
3. §
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvekről,
a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. §
(4) és (5) bekezdéseiben foglaltak biztosíthatók.
4. §
Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével - pénteki
napon 14 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig terjedő időszakban
engedélyezhető.

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak
mértéke
5. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás
ellentételezéseként szertartásonként bruttó 20.000 Ft díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy
arra hivatali munkaidőben, vagy azon kívül kerül sor.
(2) Nem kell megfizetni az (1) bekezdésben meghatározott díjat a házasulók, vagy a
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota
esetén.
6. §
Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó
ellentételezéseként szertartásonként bruttó 8.000 Ft díjat kell fizetni.

többletszolgáltatás

7. §
Az 5. § (1) bekezdésében és a 6. §-ban meghatározott díjak 2012. évtől minden év május 1jétől az előző évi infláció mértékével emelkednek, s azok az anyakönyvi eseményhez
szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül a külön igényelhető egyéb szolgáltatások díját
nem tartalmazzák.
4. Az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértéke
8. §
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti szabadidő, vagy
szertartásonként a szertartást levezető esetén bruttó 8.000, egyéb közreműködő esetén bruttó
3.000 Ft díjazás illeti meg, függetlenül attól, hogy az anyakönyvi eseményre hivatali
helyiségben, vagy azon kívül kerül sor.
5. Záró rendelkezések
9. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az anyakönyvi
eseménynek a rendelet hatályba lépést követően bejelentett szándéka alapján indult
eljárásokban kell alkalmazni.
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