Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II. 24) önkormányzati rendelete
(egységes szerkezetben)
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Bogács Község Önkormányzata illetékességi területén történő házasságkötésre
terjed ki.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezésének szabályai
2. §
(1) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötés megrendezésével
kapcsolatos alapszolgáltatásokat térítésmentesen biztosítja hivatali munkaidőn belül a Polgármesteri
Hivatal épületében lévő hivatali helyiségben.
(2) A térítésmentes alapszolgáltatás:
a.) az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiséget,
b.) az ünnepi beszédet,
c.) gépi zenét
foglal magába.

3. §
(1) Hivatali munkaidőn kívül a házasságkötést a Közösségi Ház nagytermében (Bogács, Alkotmány
u. 5.) alatt kell tartani, szűk körű – 15 fő alatti – esküvő esetén a Polgármesteri Hivatal hivatali
helyiségében (Bogács, Alkotmány u. 9.) is tartható.
(2)1 A házasság - hivatali helyiségen és a Közösségi Ház nagytermén kívüli - külső helyszínen történő
megkötését a jegyző engedélyezi.
(3) A szabadtéri külső helyszínen történő házasságkötést lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte
esetén a házasságkötést a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hivatali helyiségben kell megtartani a
házasulók, a két tanú és amennyiben szükséges a tolmács részvételével.
(4)2 A külső helyszínen tartandó házasságkötéshez szükséges berendezést és technikai eszközöket a
házasulóknak kell biztosítani.

3. A házasságkötés szolgáltatási díjai
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Módosította a 10/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. május 25-étől.
Módosította a 10/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. május 25-étől.

4. §
(1) Rendkívüli körülmény esetén a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés térítésmentes. Rendkívüli
körülménynek minősül, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt
különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.
(2) A hivatali helyiségben munkaidőn túl megtartott házasságkötés díja eseményenként: 10.000 Ft
(3) A Közösségi Ház nagytermében munkaidőn túl megtartott házasságkötés díja eseményenként:
20.000 Ft
(4) A hivatali helyiségen és a Közösségi Ház nagytermén kívüli külső helyszínen megtartott
házasságkötés díja eseményenként: 40.000 Ft
(5) Amennyiben a házasuló felek legalább egyik tagja bogácsi állandó lakos, a (2)-(3) bekezdésben
foglalt szolgáltatásokat díjmentesen vehetik igénybe.
(6) A szolgáltatási díjak nem tartalmazzák a terem díszítését, a pezsgőt, a vágott virágot, valamint a
házasulók kívánsága szerinti szertartások kellékeit (pl. homoköntés).

5. §
(1) A szolgáltatásokért fizetendő díjat a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell befizetni legkésőbb a
házasságkötést megelőző munkanapon.
(2) Amennyiben a házasságkötés elmarad, és azt előtte 3 nappal korábban bejelentik, a már befizetett
szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti.

4. Az anyakönyvvezető díjazása
6. §
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésen résztvevő anyakönyvvezetőt eseményenként
bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.

5. Záró rendelkezés
7. §
(1) Ez a rendelet 2017. 03. 01-vel lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló
5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet.
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