Kisvásárhely Község Önkormányzat képviselő - testületének
3/2013.(III.11.) Önkormányzati
rendelet e
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól
Kisvásárhely Község Önkormányzatának képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv 16. §. (1) bekezdésében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §. (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (3)
bekezdésében, az anyakönyvekről,a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi
17. törvényerejű rendelet 15/A. §. (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §.
(1)A rendelet hatálya Kisvásárhely Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén történő házasságkötésre (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény)
terjed ki, melyet az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon lehet kérni.
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
(3)Az anyakönyvvezető díjazása a 3.§-ban foglaltak szerint történik.
Az anyakönyvi esemény helye, ideje, engedélyezése
2. §.
(1)
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási
időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően lehet lebonyolítani.
(2)
Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken és szombaton lehet
lebonyolítani.
(3)
A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja
3. §
(1)
Az Önkormányzat hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn túl is térítésmentesen
biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2)
A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő
anyakönyvi esemény lebonyolítása térítésmentes.

(3)
Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a
lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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polgármester
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jegyző

Kihirdetve: Kisvásárhely, 2013.március 25. napján
Bödör Endréné
jegyző

1. számú melléklet a …../2013.(…....) önkormányzati rendelethez
Kérelem
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli engedélyezését
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
……………………., .... ……………………….közterület .....házszám/helyrajzi szám
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre
a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítjuk
b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésnek méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
.............……… ……....... év ..... hó .... nap
……….................
aláírás

……………................
aláírás

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

