17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. január 1-től

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete 1
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november 25.

Margruber János
jegyző
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A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 21-én megtartott ülésén fogadta el.

17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. január 1-től

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
19. § (1)-(2) bekezdésében és 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a hivatali helyiségen kívüli
és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket
rendeli el:
1. §
Az Alaprendelet 2. §-a a következő 3., 4. és 5. pontokkal egészül ki:
„2. § [E rendelet alkalmazásában:]…
3. Alapszolgáltatás:
A házasságkötés esetén az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 28-30. §-aiban
szabályozott, az anyakönyvvezető, a házasuló felek, 2 tanú és szükség esetén tolmács
jelenlétében az anyakönyvvezető által a jogszabályban rögzített hivatalos szövegen túl
ünnepi beszéd tartása, virág asztaldísz, gyertyás köszöntés, valamint az esemény céljára
megfelelően berendezett helyiség használata. Az alapszolgáltatás díjmentes.
4. Többletszolgáltatás:
Az alapszolgáltatás
a) hivatali munkaidőn kívüli,
b) hivatali helyiségen kívüli, vagy
c) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli
biztosítása.
5. Külön szolgáltatások:
Az alap- és többletszolgáltatásokon túl a házasságkötés ünnepélyessebbé tétele érdekében
igénybe vehető külön szolgáltatásokat és azok díját a Polgármesteri Hivatal hivatali
szolgáltatásokról szóló szabályzata tartalmazza. A külön szolgáltatások igénybevétele esetén
a Polgármesteri Hivatal és a megrendelő között polgári jogi szerződés jön létre.
2. §
Az Alaprendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (2) A szolgáltatási díj mértéke:
a) a 3. § (2a) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 22 400 Ft + áfa,
b) a 4. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 28 000 Ft + áfa,
c) az 5. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: 33 700 Ft + áfa. ”
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17/2019.{X1.25.) önkormányiarl rendelel

Hatályos: 2020 január 1 tói

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaldön kívül történ/S házasságkötés engedélyezésének szabályairól és d!Jairól szóló
15/2015.(Xl.23.I önkormányzati rendelet módosításáról

3.§
Az Alaprendelet 6. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„6. § (3) Amennyiben a házasuló felek egyike sem rendelkezik Maglód településre bejelentett
állandó lakcímmel, a {2} bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj 150%-át kötelesek
megfizetni.#

4.§
Az Alaprendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a

következő

rendelkezés lép:

„9. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő
helyett az alábbiak szerint meghatározott mértékű díjazás illeti meg:
a) a 3. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén:
bruttó 16 900 Ft,
b) az S. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés esetén: bruttó 28 OOO Ft. „

5. §
Az Alaprendelet 1-3. mellékletei helyébe a jelen rendelettel megállapított 1-3. mellékletek lépnek.

6.§
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17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. január 1-től

1. melléklet a 17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet

Kér elem

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(3. § (2a) bekezdés)
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését.
A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb három munkanapon belül a _________ Ft + áfa
szolgáltatási díjat megfizetjük.
(Szolgáltatási díjként a 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott díjat – vagy
amennyiben a felek egyike sem rendelkezik Maglód településre bejelentett állandó lakcímmel, az ott meghatározott
szolgáltatási díj 150%-át – kell megfizetni.)

Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………

………………………………………

vőlegény aláírása

menyasszony aláírása
A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:

………………………………………

pénztáros
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. (a kívánt rész aláhúzandó)
Az engedély megadását javasolom

(a kívánt rész aláhúzandó)

nem javasolom, mert ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

……………..…………………………………………………

közreműködő anyakönyvvezető
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17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. január 1-től

2. melléklet a 17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet

Kér elem

hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(4. § (1) bekezdés – hivatali munkaidőben)

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívül történő engedélyezését.
A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
A házasságkötés helyszíne: _____________________________________________________________

MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb három munkanapon belül a _________ Ft + áfa
szolgáltatási díjat megfizetjük.
(Szolgáltatási díjként a 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott díjat – vagy
amennyiben a felek egyike sem rendelkezik Maglód településre bejelentett állandó lakcímmel, az ott meghatározott
szolgáltatási díj 150%-át – kell megfizetni.)

Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………

………………………………………

vőlegény aláírása

menyasszony aláírása
A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:

………………………………………

pénztáros
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. (a kívánt rész aláhúzandó)
Az engedély megadását javasolom

(a kívánt rész aláhúzandó)

nem javasolom, mert ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

……………..…………………………………………………

közreműködő anyakönyvvezető
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17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. január 1-től

3. melléklet a 17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet

Kér elem

hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
(5. § (1) bekezdés – hivatali munkaidőn kívül)

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezését.
A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év _____________ hó ___ nap ___ óra.
A házasságkötés helyszíne: _____________________________________________________________

MENYASSZONY

VŐLEGÉNY

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Telefonszám:
Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető: ________________________________
A kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb három munkanapon belül a _________ Ft + áfa
szolgáltatási díjat megfizetjük.
(Szolgáltatási díjként a 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott díjat – vagy
amennyiben a felek egyike sem rendelkezik Maglód településre bejelentett állandó lakcímmel, az ott meghatározott
szolgáltatási díj 150%-át – kell megfizetni.)

Maglód, ____ év _____________ hó ___ nap.

………………………………………

………………………………………

vőlegény aláírása

menyasszony aláírása
A szolgáltatási díjat a kérelmező a házi pénztárba befizette:

………………………………………

pénztáros
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. (a kívánt rész aláhúzandó)
Az engedély megadását javasolom
(a kívánt rész aláhúzandó)
nem javasolom, mert ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

……………..…………………………………………………

közreműködő anyakönyvvezető

5

