Tervezet II.
Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2009. (IX.23.) számú rendelete
rendelete
a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a
családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet
alkotja:

I. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területén házasságot kötő, vagy
egyéb családi esemény lebonyolítását megrendelve, az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.
(2) Családi esemény a házasságkötés és az egyéb családi esemény.

II. Házasságkötés lebonyolítása és szolgáltatási díjai
2. §
Alapszolgáltatás
(1) A házasságkötés során ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése hivatali munkaidőben, valamint az erre a célra kijelölt hivatalos
helyiség igénybevétele, amely magában foglalja a jogszabályban rögzített hivatalos
szöveg elmondását és eljárás lefolytatását a házasulók és a tanúk jelenlétében.
(2) Az alapszolgáltatáshoz Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete Mány
község Polgármesteri Hivatalában gondoskodik a házasságkötésre alkalmas
hivatalos helyiségről.
3. §
Ünnepélyes házasságkötés
Ha a házasulók a házasságkötés 2. § (1) bekezdésében meghatározott
alapszolgáltatásán túli szolgáltatásra (pl.: gépzene, élőzene, szavalat, ünnepi

beszéd, szülőköszöntés, gyűrűcsere, gyertyagyújtás, pezsgő felszolgálás stb.)
tartanak igényt, és/vagy munkaszüneti napokon kívánnak házasságot kötni, a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében biztosított szolgáltatásért az e
rendelet 5. §-ban meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni.

4. §
Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés
(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő közreműködését Mány
község Jegyzőjétől írásban, a kérelem indokolásával, és az általános tételű
közigazgatási eljárási illeték egyidejű lerovásával kell kérni.
(2) Hivatalos helyiségen kívüli családi esemény csak arra méltó, ünnepélyes helyszínen
és körülmények között, külső zavaró körülmények kizárhatósága esetén történhet.
(3) Az anyakönyv helyszínre történő biztonságos oda- és visszaszállításáról az
anyakönyvvezetőnek kell gondoskodnia.
(4) A helyszínen az anyakönyv biztonságáról, továbbá a szertartás megszervezéséről és
lebonyolításáról a kérelmezőknek kell gondoskodniuk.
(5) A szertartást megrendelők az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő
közreműködéséért az e rendelet 5. §-ban meghatározott díjat kötelesek megfizetni, a
Polgármesteri Hivatal pénztárába, legkésőbb a szertartást megelőző 5.
munkanapon.
(6) Nem kell megfizetni az (5) bekezdés szerinti díjat, ha a hivatalos helyiségen kívüli
házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha
valamelyik
házasuló
személyi
szabadságában
korlátozott,
vagy
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt számára különös
erőfeszítéssel járna az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében megjelenni.

5. §
A házasságkötés szolgáltatási díjai
(1) Az alapszolgáltatás díjmentes.
(2) Az alapszolgáltatáson túli, és a Mány község Polgármesteri Hivatal házasságkötő
helyiségében rendezett családi esemény szolgáltatási díja, ha a házasulók legalább
egyike állandó mányi lakos, ingyenes, nem mányi állandó lakosok esetén 30.000,- Ft
+ ÁFA, amely összeg tartalmazza 3. § szerint meghatározott szolgáltatásokat, a
hozzájuk szükséges eszközök nélkül.
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(3) Külső helyszínen a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díja az
5. §-ban meghatározott díjon felül, ha a házasulók legalább egyike állandó mányi
lakos ingyenes, nem mányi állandó lakosok esetén további 10.000,- Ft + ÁFA.

III. Egyéb családi események lebonyolítása és szolgáltatási díjai
6. §
Azon egyéb családi események megrendezésének szolgáltatási díjára, amelyekhez a
kérelmezők anyakönyvvezető jelenlétét igénylik, az 5. §-ban foglaltak az irányadók.

IV. A szolgáltatási díjak felülvizsgálata
7. §
(1) A tárgyévre vonatkozó szolgáltatási díjat legkésőbb a tárgyévet megelőző év
december 31-ig, évente felül kell vizsgálni.
(2) 2010-re a szolgáltatási díjat nem kell felülvizsgálni, hanem a jelen rendeletben
meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni.
V. A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás
8. §
A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőnek és
segítőjének alkalmanként az alábbi költségtérítés jár:
a. Anyakönyvvezető:
7.000,- Ft,
b. Segítő:
3.000,- Ft.

VI. Hatálybaléptető és záró rendelkezések
9. §
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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