Páty Község Önkormányzatának 12/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
szolgáltatási díjak mértékéről
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982.évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban Tvr.) 15/A. §. (6)és(7)
bekezdésében; 42/A. §. (4) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Páty Község Önkormányzatának (a továbbiakban:
Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére, házassági évforduló megünneplésére, névadó ünnepségre, polgári búcsúztatóra (a
továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény).
2. §E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: Pátyi Polgármester Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.), és Pátyi
Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodája (2071 Páty, Kossuth u. 81.)
b)hivatali munkaidő: a Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarend szerinti időtartam.
3. § (1) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben a házasságkötések ideje ügyfélfogadási időn
kívül kedd és csütörtök 9-12 és 13-15 óra között engedélyezhető.
(2) Anyakönyvi esemény megtartása hivatali munkaidőn túl pénteken 13-18 óra között, vagy
szombaton 12-18 óra közötti időszakban engedélyezhető.
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi
esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi
alapiratok megfelelő védelme biztosított.
(4) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 1. számú
melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.
(5) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.
(6) Vasárnap és ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) anyakönyvi esemény megtartása nem
engedélyezhető.
4. § (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget kiegészítő szolgáltatások nélkül.
(2)Hivatali
munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény
lebonyolításáért
10000Ft+ÁFAszolgáltatásidíjat kell a Polgármesteri Hivatal részére megfizetni.
(3) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért (külső helyszín)
20 000Ft+ÁFAszolgáltatási díjat kell a Polgármesteri Hivatal részére megfizetni.
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(4) Rendkívüli körülmény, a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi
állapota esetében a külső helyszínen vagy munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény térítésmentes.
(5) Az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő egyéb szolgáltatási díjak:
a) zeneszolgáltatás, emléklap, asztaldísz, pohárhasználat: 3000Ft ÁFA-val,
b) gyertya, homok: 2000Ft ÁFA-val.
5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkéntbruttó 12000Ft díjazás illeti
meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen való közreműködésért az anyakönyvvezetőt
eseményenkéntbruttó 17000Ft díjazás illeti meg.
6. §(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett anyakönyvi események létesítésére
irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3)
Arendelet
kihirdetésével
egyidejűleg
hatályát
veszíti
Páty
Község
Önkormányzatának1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete.
Páty, 2016. szeptember 30.

SZÉKELY LÁSZLÓ
polgármester

DR. TARJÁNYI TAMÁS

jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Páty, 2016. szeptember 30.

DR. TARJÁNYI TAMÁS

jegyző
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