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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete

A HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS EGYÉB CSALÁDI ESEMÉNY
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. §-ában, valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendeletet 15/A § és a 42/A.§ (4) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bér, 2012.június 14
-------------------Várnai Ildikó
jegyzı
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1. §
A rendelet hatálya Bér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén történı házasságkötésre terjed ki.
2. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidıben ügyfélfogadási
idın kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen hivatali
munkaidın túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.
(2) Hivatali munkaidın túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13 és 17 óra, szombaton 9 és
19 óra között lehet lebonyolítani.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a
hivatali helyiségbe elıjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
3. §
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidıben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali
munkaidın túl 10.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását
tartalmazza.
(3) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidıben vagy munkaidın túl történı anyakönyvi
esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 20.000 Ft.
(4) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli
halállal fenyegetı egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben
(kórház, nyugdíjasház, stb.), továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény
díjmentes.
4. §
(1) A rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összegbıl az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közremőködı anyakönyvvezetıt eseményenkénti bruttó 5.000 Ft díjazás
illeti meg, mely összeg tartalmazza az utazási költséget.
(2) A rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott összegbıl az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közremőködı anyakönyvvezetıt eseményenként bruttó 15.000 Ft díjazás
illeti meg, mely összeg tartalmazza az utazási költséget.
5. §
Záradék:
(1) Ez a rendelet 2012. június 30.-án lép hatályba azzal, hogy a 2012. június 30-át követı
anyakönyvi eseményre bejelentkezıknél kell elıször alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidıben hatályát veszti a 7/2010.(IV.19. ) Önk. rendelet.
kmf.
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