Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Nyárlőrinc Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 20/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletben biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt igénybe vevőkre és az
anyakönyvvezetőre terjed ki.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. Hivatali munkaidő: A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata III. cím 2. pontjában meghatározott munkarend.
2. Hivatali helyiség: A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6032
Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. szám alatti épületében található házasságkötő
terem.
2. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályai és a házasságkötés után fizetendő
díjak
3. §
(1) Házasságkötés lebonyolítására munkanapokon 12 és 17 óra között, továbbá
szombaton 10 és 17 óra között van lehetőség.
(2) Házasságkötés hivatali helyiségben hivatali munkaidő kívüli, illetve hivatali
helyiségen kívüli megkötését, egyedi írásbeli kérelem alapján a jegyző engedélyezi.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés megkötése során be kell tartani a
helyszínnel, valamint az egyéb feltételekkel kapcsolatos mindenkor hatályos
jogszabályi előírásokat.

(4) Egy napra csak egy hivatali helyiségen kívül történő házasságkötési esemény
engedélyezhető.
(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglalt szabályoktól csak abban az esetben lehet
eltérni, ha a házasulók valamelyikének egészségi állapota miatt a házasságkötés
lebonyolítása a házasuló felek otthonában indokolt.
4. §
(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés ellentételezéseként a házasulók
10.000 Ft + ÁFA eseményenkénti díjat kötelesek fizetni az önkormányzat részére.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjmentes abban az esetben, ha a
házasulók nem a házasságkötő teremben, hanem az anyakönyvvezető
irodahelyiségében, kizárólag két tanú jelenlétében, vendégek és műsorszolgáltatás
nélkül kívánják lebonyolítani a házasságkötést.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként a házasulók
20.000 Ft + ÁFA eseményenkénti díjat kötelesek fizetni az önkormányzat részére.
(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes abban az esetben, ha a
házasuló felek valamelyikének egészségi állapota miatt a házasságkötés az
otthonukban való lebonyolítást indokolja.
5. §
(1)
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben
anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 5.000 Ft díj illeti meg.

közreműködő

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
eseményenként 7.000 Ft díj illeti meg.
(3)
Az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100 %-ának megfelelő ruházati
költségtérítés illeti meg formaruha használat címén. Elszámolása a ruházati
költségtérítés szabályai szerint történik.
3. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően bejelentett
házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nyárlőrinc Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen,
valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő
díjakról szóló 8/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete.
Nyárlőrinc, 2017. november 6.

Pénzváltó István
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november 9.
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