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Pornóapáti község képviselő-testületének 1/2011 (II.7.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról
Pornóapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya Pornóapáti Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő
házasságkötési eljárás és egyéb családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat
igénybe vevőkre terjed ki.
2. §
(1) A házasságkötéseket a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően úgy kell megszervezni
és megtartani, hogy ünnepélyességével és színvonalával emelje a házasság méltóságát, és ezzel erősítse
a házasság és a család intézményét. Ennek elérése érdekében Pornóapáti község anyakönyvvezetői
munkájuk során elkötelezett hozzáállással kötelesek elősegíteni a szertartások igényes megrendezését.
(2) Pornóapáti Község Önkormányzata házasságkötésre a Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti
hivatali helyiséget jelöli ki, amely házasságkötések és egyéb családi események ünnepélyes
megtartására díjmentesen vehető igénybe.
3. §
(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletben foglalt feltételek fennállásán kívül akkor
engedélyezhető, ha annak időpontja nem esik egybe az anyakönyvi hatásköri feladatokat ellátó
Pornóapáti Körjegyzőség illetékességi területén lévő házasságkötő termek valamelyikébe tervezett
másik házasságkötéssel.
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre az a helyszín alkalmas, amely biztosítja a szertartásnak
a környezettől elkülönített és annak hatásaitól független megtartását. Szabad ég alatt házasságkötési
eljárás csak abban az esetben engedélyezhető, ha egyidejűleg a szertartás megfelelő ünnepélyességét
biztosító belső helyszín is rendelkezésre áll.
(3) Vendéglátóhelyen házasságkötés megtartása akkor engedélyezhető, ha a helyszín minősége is
megfelel a 2. § (1) bekezdésben meghatározott követelménynek.
4. §
(1) Az anyakönyvvezető a házasulók kívánságának figyelembe vételével tűzi ki a házasságkötés
időpontját.
(2) Munkaszüneti napokon (vasár és állami ünnepnap) házasságot kötni nem lehet, kivéve, ha az a
házasulók valamelyikének egészségi állapota miatt válik indokolttá.

5. §
(2) A házasságkötés és egyéb családi események társadalmi megünneplése során az anyakönyvvezető
hivatalos közreműködése az anyakönyvi eljárást szabályozó jogszabályokban foglalt alapszolgáltatás
mértékéig ingyenes.
(3) Az alapszolgáltatáson felül a házasságkötés és egyéb családi események megrendezéséért a
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott rendezvényszolgáltatási díjat kell fizetni, kivéve, ha a
hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt került sor.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek különösen a házasuló nagyfokú
mozgáskorlátozottsága, súlyosan megromlott egészségi állapota, vagy idős életkora minősül, amely
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miatt aránytalanul nagy megterhelést jelentene számára a települési önkormányzat által kijelölt
házasságkötő teremben való megjelenés.
6.§
A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjakat évente felül kell vizsgálni.
7. §
(1) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvvezetők részére
kétévente egy alkalommal a feladatuk ellátásához 30.000,- Ft összegben munkaruha juttatást biztosít. A
munkaruha juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati költségtérítésre vonatkozó szabályok
alapulvételével történik azzal, hogy a juttatás felhasználásáról a munkaruházat beszerzésével
egyidejűleg kötelesek elszámolni.
(2) Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.
Varga Zoltán sk.
polgármester

Dr. Linhárt Gábor sk.
körjegyző
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