Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. évi (VI.23.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjáról

Gödöllői Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Gödöllő Város Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén
történő házasságkötésre, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, és az e rendeletben
megjelölt eljárásokban résztvevő természetes személyekre,
b) a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető)
közreműködésével tartott házassági évforduló ünnepségekre, ezen ünnepségeken résztvevő
természetes személyekre.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali munkaidő : a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkaidő,
b) anyakönyvi esemény : házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
c) egyéb családi esemény: az anyakönyvvezető közreműködésével tartott házassági
évfordulós ünnep
d) anyakönyvi esemény és egyéb családi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali
helyiségek:
da) Gödöllői Királyi Váró, 2100 Gödöllő, Állomás tér 1-3. és
db) Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa György
út 8.
e)
anyakönyvi esemény, valamint egyéb családi esemény bejelentésének és
engedélyezési eljárásának helyszíne: Gödöllői Polgármesteri Hivatal- Közigazgatási és
Szociális Iroda, 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 3.

3.§
(1)
Anyakönyvi-, valamint egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint
munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezése iránti kérelmet az esemény bejelentésével
egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.
(2) Anyakönyvi-, valamint egyéb családi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint
szombaton lehet.
(3)
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi-, valamint egyéb családi eseményt, hivatali
munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi-, valamint egyéb családi esemény engedélyezése
során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi események időpontjaira,
azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem
veszélyeztetheti.
(5) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi-és egyéb családi esemény csak akkor
engedélyezhető, ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá az anyakönyvi
alapiratok és személyes adatok védelme biztosított.

4.§
(1)
Az önkormányzat által kijelölt hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl
megrendezésre kerülő anyakönyvi- és egyéb családi esemény lebonyolításának díja bruttó
16.000,- Ft. E díj tartalmazza az anyakönyvvezető díját, valamint a szükséges eszközök
biztosításának és a szertartás méltó módon történő lebonyolításának költségeit.
(2) Anyakönyvi-és egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának
díja bruttó 25.000,- Ft, melyet a kérelmezők az eseményt megelőző munkanapon kötelesek
megfizetni. E díj tartalmazza az anyakönyvvezető díját, valamint a szükséges eszközök
biztosításának és a szertartás méltó módon történő lebonyolításának költségeit.
(3) A házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének
közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása díjmentes.
5.§
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi- és egyéb családi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 12.000,- Ft,- díjazás
illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi- és egyéb családi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 15.000,- Ft díjazás
illeti meg.

6.§
(1) E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 19/2011.(IX.15.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Gödöllő, 2017. június 22.

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző
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