Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló és az
azokért fizetendő díjak mértékéről.

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló ás az
azokért fizetendő díjak mértékéről.
Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (1) bekezdésében biztosított jogalkotói
körében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében, Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól és az azokért
fizetendő díjak mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A rendelet hatálya Nagybörzsöny község közigazgatási területén történő házasságkötésre
terjed ki.
2. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését e rendelet 1.
melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő
bejelentkezéskor.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 2 melléklete
szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.
(3) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.
3. § (1) A házasság hivatali munkaidőn kívül történő megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 10.000,-ÁFA mértékű díjat kell fizetni.
(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 20.000,-Ft+ÁFA mértékű díjat kell fizetni.
(3) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
4. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó
5.000,-Ft díjazás illeti meg.
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó
10.000,-Ft díjazás illeti meg.

5. § (1) A 3. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott díjat az önkormányzat házipénztárába kell
megfizet ni a 2. § (1)-(2) bekezdése szerint kérelem benyújtásáig.
(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló
jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését az
Önkormányzat házipénztárából.

Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2011.március 1-én lép hatályba.
Nagybörzsöny, 2011. február 28.

Antal Gyuláné
polgármester

Együd Bertalan
jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. március 1-én kihirdetésre került.

Együd Bertalan
jegyző

1. sz. melléklet a 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidőn kívül
engedélyezését __________év___________hónap_______nap_____óra időpontban.

történő

Név:………………………………………………
Lakcím:…………………………………………..
Kézbesítési cím:………………………………….
Név:……………………………………………..
Lakcím:…………………………………………..
Kézbesítési cím:………………………………….
Nagybörzsöny, _______év______________hó_____nap

____________________________
aláírás

____________________________
aláírás

Engedélyezés esetén
a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*

__________________________
közreműködő anyakönyvvezető
* kívánt részt alá kell húzni

2. sz. melléklet a 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.
Név:………………………………………………
Lakcím:…………………………………………..
Kézbesítési cím:………………………………….
Név:……………………………………………..
Lakcím:…………………………………………..
Kézbesítési cím:………………………………….
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Nagybörzsöny, ___________________________________közterült, _______házszám, hrsz.
A 20.000,-Ft+ÁFA összegű díjat megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik
közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a.) a tanúk, és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítjuk,
b.) gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről,
c.) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
Nagybörzsöny, _______év______________hó_____nap
____________________________
aláírás

____________________________
aláírás

Az engedély kiadását javaslom/nem javaslom.
__________________________
közreműködő anyakönyvvezető
* kívánt részt alá kell húzni

