Bezi Község Önkormányzata Képviselő - testületének
6/2011.(V.26.) Önkormányzati
rendelete
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében
eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (3) és 16.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Bezi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén történő házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolatra (a
továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.
2. §
Értelmező rendelkezések
(1) Hivatali helyiség: Bezi Község Önkormányzatának házasságkötő terme.
(2) Külső helyszín: a hivatali helyiségeken kívüli szertartásra engedélyezett helyszín.
(3) Hivatali munkaidő: hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig, pénteken: 8-14 óráig.
(4) Alapszolgáltatás: a hivatali helyiségben a hivatali munkaidő alatt az anyakönyvvezetőnek
a házasságkötés létesítése során a jogszabályban rögzített eljárása és szövege, további
közreműködése (rendezés, ünnepi beszéd) a házasságkötő terem használata, és az
alapkivitelben készült házassági emléklap.
(5) Többletszolgáltatás: a hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn kívül, valamint a külső
helyszínen tartott házasságkötés során a jogszabályban rögzített eljáráson túl biztosított
szolgáltatások.
3.§
(1) A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötést a körjegyző
esetenként, az anyakönyvvezetővel történő egyeztetést követően engedélyezi.
A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a döntést megelőzően az
anyakönyvvezető a házasulandók által választott külső helyszínen szemlét tart, amelynek
megállapításairól tájékoztatja a jegyzőt.
(3) Nem engedélyezhető a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, ha az anyakönyvvezető
őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére való szállítása és a hivatali
helyiségbe való biztonságos visszaszállítása, az anyakönyv helyszínen való biztonságos
kezelésnek feltételei, továbbá az eseményhez méltó körülmények nem biztosítottak.

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben, valamint a (5) és
(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton
lehet lebonyolítani.
(5) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 14 és 19 óra, szombaton 9 és
19 óra között lehet lebonyolítani.
(6) 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.
4. §
(1) Az anyakönyvi esemény lebonyolítása minden esetben díjmentes.
(2) Az Önkormányzat a hivatali helyiségét térítésmentesen biztosítja.
5.§
Az anyakönyvvezető díjazása
(1)
A hivatali munkaidőn túl az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 20.000 Ft díjazás illeti meg.
(2)
Az anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményeken való közreműködésről
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az esemény helyét, időpontját és egy
megjegyzés rovatot, melyben fel kell tüntetni az anyakönyvi esemény megtörténtét, vagy
elmaradásának tényét.
(3)
Az anyakönyvvezető díjazása a nyilvántartás szerinti igazolt teljesítés alapján – a
tárgyhót követő hó 10-éig – történik.
6. §
E rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba. A rendelet szabályait a hatálybalépése után
indult eljárásokban kell alkalmazni.
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