Iktatószám: SZ/79/9/2011.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események
szolgáltatási díjairól
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Pécel Város közigazgatási területén a házasságkötési, a bejegyzett élettársi
kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény)
megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.
Díjfizetési kötelezettség
2. §
(1)
A Polgármesteri Hivatali munkaidőben az anyakönyvi esemény lebonyolítására
alkalmas hivatali helyiség, valamint az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
térítésmentes
(2)
A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
esetén a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
(3)
A szolgáltatási díjakat a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára
kell befizetni.
Engedélyezés szabályai
3. §
(1)
A rendelet 1. § foglalt események megrendelése a rendelet 2. sz. melléklete szerinti
adattartalmú nyomtatványon történik
(2)
A hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezése a rendelet 3. sz. melléklete szerinti nyomtatványon igényelhető.
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
4. §
A hivatali munkaidőn kívül történő családi események lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben meghatározott szabadidő, vagy a 4. sz. mellékletnek megfelelő díjazás illeti meg.
Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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6.§
E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett házassági szándék alapján
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Szöllősi Ferenc
Polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes jegyző

Dr. Csizmadia Julianna címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. március 7.

1. sz. melléklet a 9/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Szolgáltatási díjak:
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény Munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
a.) péntek
8.000.- Ft + Áfa
b.) szombat 15.000.- Ft + Áfa

25.000.- Ft + Áfa

2. sz. melléklet a 9/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelethez1
Megrendelés
Házasságkötés/BÉT időpontja: ….................................................................
…........... óra …..................perc

Vőlegény/Élettárs
Neve: ….........................................................................................................
Lakcíme: …....................................................................................................
Telefonszáma: …...........................................................................................
Menyasszony/Élettárs
Neve: …...........................................................................................................
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Módosította a 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos 2011. április 29.
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Lakcíme: …......................................................................................................
Telefonszáma: …..............................................................................................

Várható létszám: …..........................

szülők:..........................

Kért szolgáltatás: ……………………………………………………………..
Szülőköszöntő: ….....................................

gyertyagyújtás: …......................

Hozott pezsgő felszolgálása: …...............

CD: ….........................................

Az eseményen közreműködő hivatali dolgozók:
Anyakönyvezető: …………………………………………
Technikai segítő:……………………………………….....
Pécel, …………………………………..

….................................................................

...............................................
anyakönyvvezető

ügyfél

3. sz. melléklet a 9/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelethez2

Kérelem
Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezését …..............év …....................... hónap …................ nap …..................óra
időpontra.

Név: …....................................................
Lakcím: …..............................................
Szig. szám: …........................................
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Iktatószám: SZ/79/9/2011.
Név: …...................................................
Lakcím: ….............................................
Szig. szám: ….......................................

Kérjük a házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli
engedélyezését az alábbi helyszínen:
….............................................................................................................................
Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető közreműködésének feltételeként:
gondoskodunk az anyakönyvi esemény létesítésének méltó keretéről
gondoskodunk az anyakönyv helyszínre szállításáról és a helyszínen való biztonságos kezelésének
feltételeiről
Pécel, 2011. …............................
….......................................................

…......................................................

ügyfél

ügyfél

4. sz. melléklet a 9/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelethez3

Anyakönyvvezető:
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény -

15.000.- Ft +járulék

Munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
a.) péntek

-

3.000.- Ft+járulék

b.) szombat

-

8.000.- Ft+járulék

a.) péntek

-

1.500.- Ft+járulék

b.) szombat

-

3.500.- Ft+járulék

Technikai segítő:
Munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
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