Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról,
valamint azok szolgáltatási díjairól
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében és 96.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ E rendelet hatálya a Ruzsa Község közigazgatási területén történő házasságkötésekre és az
anyakönyvvezető együttműködésével zajló egyéb családi események (a továbbiakban együtt:
anyakönyvi események) megtartására terjed ki.
2.§ (1) Ruzsa Község Önkormányzata által az anyakönyvi események megtartására kijelölt
hivatali helyiség: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal díszterme - 6786 Ruzsa, Alkotmány tér
2.
(2) A hivatali munkaidő hétfőtől csütörtökig 7:30 órától 16:00 óráig, pénteken 7:30 órától
13:30 óráig tart.
Anyakönyvi események hivatali helyiségben történő lebonyolítása, szolgáltatási díjai
3.§ (1) Az anyakönyvi esemény kijelölt hivatali helyiségben történő lebonyolítása magában
foglalja:
a) az esemény méltóságának megfelelően berendezett hivatali helyiség;
b) ünnepi köszöntő;
c) igény esetén pezsgő szervírozása (a pezsgő biztosítása az igénylők kötelessége);
d) igény esetén gépi zene biztosítása.
(2) Egyéb, fentieken túlmenő igények esetén (versmondás, díszítés, élőzene, stb.) azok
biztosítása a házasulók kötelessége.
(3) Anyakönyvi eseményt a kijelölt hivatalos helyiségben hivatali munkaidőben, valamint
munkaidőn túl pénteken 13:30 és 19 óra között, szabadnapokon (rendszerint szombat,
munkanap-áthelyezés esetén bármely hétköznap) 9 és 19 óra között lehet lebonyolítani.
4.§ (1) Az anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben
térítésmentes.
(2) Az anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül
bruttó 20.000,-Ft.
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események lebonyolítása, szolgáltatási díjai
5.§ (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a 3.§ (3) bekezdésében meghatározott
időpontokban lehet lebonyolítani. A külső helyszín eseményhez méltó biztosítása
(zeneszolgáltatás, áramvétel lehetősége, gyertya és egyéb kellékek beszerzése, pezsgő
szervírozása, anyakönyvvezető helyszínre történő és visszaszállítása stb.) a házasulók
kötelessége, melyről nyilatkozatot tesznek.

(2) A kijelölt hivatalos helyiségen kívül házasságkötés csak akkor engedélyezhető, ha a
kérelem és a szükséges nyilatkozatok beérkeztek, az anyakönyvi esemény külső helyszíne
megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul,
illetve a személyi adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.
6.§ (1) Az anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben
bruttó 30.000,-Ft.
(2) Az anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül
bruttó 30.000,-Ft.
Hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események iránti
kérelem, megállapított díj megfizetésének rendje
7.§ (1) A kijelölt hivatali helyiségben, valamint a hivatali helyiségen kívül a munkaidőben
vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi események lebonyolítási díjainak teljesítési szabályai:
a) A kérelmező az anyakönyvi esemény e rendeletben meghatározott szolgáltatási díját az ezt
engedélyező határozatban kijelölt számlaszámra történő befizetéssel köteles az esemény
időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal teljesíteni.
b) Az általános szolgáltatási díj 50%-a visszaigényelhető abban az esetben, ha a külső
helyszínen történő anyakönyvi esemény megünneplésére időjárási, vagy egyéb – előre nem
látható – külső körülmény miatt nem kerül sor és erről az esemény időpontját megelőzően
legalább 24 órával a kérelmezők írásban nyilatkoznak.
(2) A Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a
lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
(3) A díjfizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni házasságkötési szándék esetén,
amennyiben a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető, vagy mozgásában korlátozott
egészségi állapota ezt indokolja.
(4) A díjfizetési kötelezettség megállapításáról, annak módjáról, a kötelezettség alóli
mentességről a jegyző határozatban dönt.
8.§ (1) Az anyakönyvvezetőt nyilatkozata alapján – melyet minden év január 31. napjáig köteles
leadni - a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben történő közreműködés esetén
megilleti:
a) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján meghatározott szabadidő, vagy
b) bruttó 15.000,- Ft/anyakönyvi esemény.
(2) A megállapított díjak beszedésének, az anyakönyvvezető díjazásának lebonyolítása a Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal feladata.
a) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjának befizetése
pénztárnap esetén a pénztárban, vagy a határozatban meghatározott bankszámlára utalással
történhet.
b) 5.§ (1) bekezdésben meghatározott összeg utólagos, félévi összesítéssel történő számfejtéséről
a jegyző gondoskodik minden év május 30-ig és november 30-ig.

Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követő időpontban
megtartásra kerülő anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házasságkötés és egyéb családi események
lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Ruzsa, 2014. december 17.
Sánta Gizella
polgármester
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A rendelet kihirdetve: 2014. december 18.
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