
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

a házasságkötések és egyéb családi események szolgá ltatási díjairól 
 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következı rendeletet alkotja: 
 
1. § A rendelet hatálya Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén történı házasságkötési és házassági évfordulók, 
házasság megerısítésével kapcsolatos szertartások (Továbbiakban együtt: egyéb családi események) megünneplése 
kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevıkre terjed ki. 
 
2. § (1) Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolítására kijelölt helyiségek: 
a) Dömsöd Nagyközség Polgármesteri hivatalának tárgyalóhelyisége (Dömsöd, Petıfi tér 6.) 
b) Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési központ házasságkötı helyisége (Dömsöd, Béke tér 2.) 
 
(2) A házasság megkötésének és egyéb családi eseménynek hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidın 
kívül történı lebonyolításának engedélyezésére vonatkozó kérelmet a házasságkötés létesítésére irányuló szándék 
bejelentésével egyidejőleg kell az anyakönyvvezetı elıtt írásban benyújtani. 
 
(3) A házasság megkötésének és egyéb családi eseménynek hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidın 
kívül történı lebonyolítását Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén Dömsöd Nagyközség jegyzıje engedélyezi. 
 
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidın kívül történı házasság megkötése, és egyéb családi 
eseményekkel kapcsolatos szertartások esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a következı mértékő díjat 
kell fizetni: 
a) hivatali munkaidın kívül hivatali helyiségben történı 
házasságkötés és egyéb családi események 

10.000-Ft 

b) hivatali munkaidın és hivatali helyiségen kívül történı 
házasságkötés és egyéb családi események 

20.000-Ft 

 
(2) A szolgáltatási díjat elıre, legalább a házasságkötés vagy egyéb családi esemény kitőzött idıpontját megelızı 15 
nappal korábban egy összegben Dömsöd Nagyközség költségvetési számlájára kell befizetni, melyet a befizetı 
szelvénnyel vagy annak másolatával igazolni kell az anyakönyvvezetınél a házasságkötés vagy egyéb családi 
esemény idıpontját megelızıen. 
 
(3) A házasságkötés vagy egyéb családi esemény elmaradásáról a kitőzött idıpontot megelızıen legalább 15 nappal 
az érintettek kötelesek Dömsöd Nagyközség jegyzıjét írásban értesíteni. Ebben az esetben a díjnak befizetı számára 
történı visszafizetésére kerül sor az értesítés hivatalba történı érkezését követı 30 napon belül. 
 
4. § (1) A hivatali munkaidın kívül hivatali helyiségben történı házasságkötésnél és egyéb családi eseményeknél 
közremőködı anyakönyvvezetıt 10.000-Ft díjazás illeti meg. Ha azonos napon több eseménynél mőködik közre a díja 
8.000-Ft/esemény. 
(2) A hivatali munkaidın és hivatali helyiségen kívül hivatali helyiségben történı házasságkötésnél és egyéb családi 
eseményeknél közremőködı anyakönyvvezetıt 15.000-Ft díjazás illeti meg. Ha azonos napon több eseménynél 
mőködik közre a díja 10.000-Ft/esemény. 
 
5. §(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At., valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései irányadók. 
 
(2) A rendeletet évente, az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejőleg felül kell vizsgálni. 
 
6. § Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba. 
 

Bencze István  
polgármester 

dr. Bencze Zoltán  
aljegyz ı 

 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve 2011. április 1-én Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hirdetıtábláján. 
 
 

dr. Bencze Zoltán 
aljegyzı 

 


