Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 42/2017. (VI. 30.), 19/2018. (IV. 27.), 9/2020. (III. 27.) önkormányzati rendeletével
módosított
18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) 1A rendelet hatálya Dombóvár város közigazgatási területén megtartott
házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
a) köztisztviselőire,
b) közszolgálati ügykezelőire,
c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóira.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, a
Dombóvár, Szabadság utca 18. szám alatt található épületben az Ujváry terem
és a Kistanácskozó terem,
2. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, s
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozókra irányadó
munkarenden kívüli időben történő anyakönyvi esemény,
3. többletszolgáltatás:
3.1. a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény,
3.2. a munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény,
3.3. az anyakönyvi eseményen a 3.1. és 3.2. alpontban foglaltakon kívül
biztosított, az 1. mellékletben meghatározott egyéb többletszolgáltatás.
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3. Az anyakönyvi eseményen nyújtott többletszolgáltatás engedélyezése és
annak díja
3. §
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető,
ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen az
anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható.
(2) A hivatali helyszínen kívüli anyakönyvi események lebonyolításakor az
anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető
felel.
(3) Az anyakönyvi eseményen nyújtott többletszolgáltatásért az 1. mellékletben
meghatározott díjat kell fizetni.
(4) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól
a) a hivatali helyiségben hivatali munkaidőben egyéb többletszolgáltatás nélkül
lebonyolított anyakönyvi esemény,
b) a rendkívüli körülmény, különösen a házasulók valamelyikének közeli halállal
fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben
vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény.
(5) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény megrendezése előtt legalább 15
nappal korábban kell megfizetni Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési
elszámolási számlájára.
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(6) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
megtartására vonatkozó kérelmet a házasulók írásban a házasságkötési szándék
bejelentésével egyidejűleg terjesztik elő az anyakönyvvezető előtt.
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(7) A kérelemben meg kell jelölni:
a) a házasságkötés pontos helyszínét,
b) a házasságkötés időpontját,
c) nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények
biztosítottak.
4. A munkaidőn kívül anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető
díjazása
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4. §

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg, melyet
a munkáltató fizet meg számára.
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5. Záró rendelkezés
5. §
(1) Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bejelentett házassági szándék, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése iránti szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról szóló 24/2011. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. február 27-én megtörtént.
dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet a 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A
Többletszolgáltatás
Munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény a Tinódi Ház Majoros
Galériájában (Hivatali helységnek
minősül)
Hivatali helyiségen és munkaidőn
kívüli anyakönyvi esemény
Anyakönyvi emléklap
Zeneszolgáltatás
Gyertyagyújtás
Versmondás
Pezsgős koccintás

B
Díj
15.000,- Ft

30.000,- Ft
Díjmentes
1.500,- Ft
1.000,- Ft
1.000,- Ft
1.500,- Ft
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