Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……………../2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete
a családi eseményekhez kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatások díjtételeinek
megállapításáról
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Fertőd Város Önkormányzata Fertőd Város közigazgatási területén a családi
események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat a Polgármesteri Hivatal útján
térítési díj ellenében és térítésmentesen biztosítja.
(2) A Polgármesteri Hivatal térítésmentesen biztosítja házasságkötés, jubileumi házassági
fogadom, névadó szertartás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése (a továbbiakban: családi
esemény) esetén hétfőn és kedden, valamint csütörtökön 08:00-16:00 óra között, szerdán
08:00-17:00 óra között, továbbá pénteken 08:00-12:00 óra között a megfelelően berendezett
hivatalos helyiséget.
(3) A családi események (2) bekezdésben foglalt időpontokon kívüli valamint a szombati
napon történő megrendezése esetén az 1. mellékletben meghatározott terembérleti díjat kell
fizetni, kivéve, ha arra rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
2. §. (1) Fertőd Város közigazgatási területén díjmentesek az alábbi szolgáltatások:
- házasságkötés esetén ünnepi beszéd, gyűrűhúzás, pezsgős koccintás (hozott pezsgővel),
szülőköszöntő (hozott virággal), az összetartozást jelképező gyertyagyújtás (hozott
gyertyával);
- névadás esetén ünnepi beszéd és emléklap;
- jubileumi házassági fogadalom esetén ünnepi beszéd, és emléklap;
- élettársi kapcsolat bejegyzése estén ünnepi beszéd, gyűrűhúzás, pezsgős koccintás (hozott
pezsgővel), szülőköszöntő (hozott virággal), az összetartozást jelképező gyertyagyújtás
(hozott gyertyával).
(2) A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötésért a házasulók az 1. mellékletben
meghatározott kiszállási díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli
házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(3) A (2) bekezdésben, továbbá az 1. § (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli
körülménynek minősül különösen, ha a szolgáltatást igénybe vevő fél egészségügyi állapota,
kora, mozgáskorlátozottsága, vagy más ok miatt lehetetlen, vagy aránytalan erőfeszítés árán
lehetséges számára hivatali munkaidőben, vagy az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében
történő megjelenés.
3. § (1) A fizetendő térítési díjat az esemény megrendezése előtt legalább 15 nappal, Fertőd
Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.
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(2) Ha a szolgáltatás igénybe vevőjénél olyan váratlan esemény következik be, amely miatt a
családi eseményt lemondani kénytelen, a Polgármesteri Hivatalt erről azonnal köteles írásban
értesíteni. A befizetett térítési díj kérelemre, a családi esemény tervezett időpontja előtt
legalább 3 nappal történő lemondása esetén téríthető vissza. A befizetett térítési díj
visszafizetése iránt a Polgármesteri Hivatal intézkedik.
4. § (1) A hivatali munkaidő kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő
anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.
évi CXCIX. törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy hivatali helyiségben
megtartott szertartás esetén eseményenként bruttó 5.000,- Ft, hivatali helyiségen kívüli
szertartás esetén bruttó 12.000,- Ft összegű közreműködői díj illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezető évente egy alkalommal a közszolgálati tisztviselői illetményalapnak
megfelelő összegű adóköteles költségtérítésre jogosult, a helyettes anyakönyvvezető évente
egy alkalommal az illetményalap 50 %-ának megfelelő összegű adóköteles költségtérítésre
jogosult.
(3) A költségtérítést minden év március 31. napjáig, a közreműködői díjat utólag, minden
hónap 05. napjáig kell az anyakönyvvezető részére megfizetni.
Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követően
bejelentett családi események vonatkozásában kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (III.31.) Ör.

Fertőd, 2012. december 06.

Kocsis Ferenc
polgármester

Ujlakiné dr. Pék Éva
jegyző
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1. melléklet
Az anyakönyvi események szolgáltatási díjai

Terembérlet

7.000,- Ft

Kiszállási díj

35.000,- Ft
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A fentieken túl a szolgáltatást igénybevevő saját költségén és szervezésében –
anyakönyvvezetővel történt előzetes egyeztetést követően – egyebek mellet versmondót,
fényképészt vehet igénybe, illetve a gyertyagyújtás és a pezsgős koccintás kellékeit maga
biztosítja.
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