
Bo rsodivánka Ön korm ány zat Képviselő-testületének
412017 (III. 10.) önkormányzati rendelete

Az anyakönylvezető közreműködését igénylő rendezvények hivatali munkaidőn kívüIio valamint
hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékérőI

Borsodivánka Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96.$-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
valamint az anyakönyvi eliárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. s (l) és (2) bekeidéseiben
meghatározott fe|adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.S

A rendelet hatálya Borsodivánkaközigazgatási területén belül aházasságmegkötésével kapcsolatos
anyakönyvvezetői közremírködést igénylő szolgáltatásokat igénybe vevőkre és ezen eljárásban
közreműködő anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2.S

(l) Hivatali munkaidoben - a) hétfón, kedden és szerdán 8:00 és 12:00 őraközött, l3:00 és l6:00 óra
kozött; csütörtökön 8:00 és 12:00 őra között, 13:00 és 18:00 óra között; pénteken 8:00 és 13.30 óra
között az önkormányzattérítésmentesen biztosítja aházasságkötésre alkalmas helyiséget.

(2) Hivatali munkaidőrr kívül a munkaszüneti napok kivételével a házasság megkötésére a jegyző
egyedi döntése alapján, pénteken l4:00 és 20:00 őra között, szombaton l2:00 és 20:00 óra között
kerülhet sor. Az erre irányuló kérelmet legalább a tervezett rendezvénytől 30 nappal korábban kell
benyúrjtani írásban' a kérelem az 1. melléklet szerinti fotmanyomtatványon is történhet.

(3) A házasulók valamelyikének közeli ha|állal fenyegető állapota esetén aházasságmegkötésére a(2)
bekezdésben meghatározotthatáridő alólmentesülve, munkaszüneti napokon is van lehetőség.

3.S

(l) A házasság megkötését a jegyző a Mezőkövesdi Közös ÖnkormányzaÍi Hivatal hivatalos
helyiségében a Borsodivánka, Szabadság út 12. szám alatti címen biztosítjatérítésmentesen.

(2) Hivatali he|yiségen kívül a házasság megkötését a jegyző a 2' $ (l) és (2) bekezdésében
meghaÍározott időberr' legalább a tewezett rendezvénytől 30 nappal korábban, írásban benyújtott
kérelmére egyedileg engedélyezheti. A kérelem benyújtása a 2. melléklet szerinti
formanyomtatványon is történhet.

(3) Közeli halállal fenyegető állapot esetén a hivatali helyiségen kívül történő házasság megkötésére
irányuló eljárás során a felek a (2)bekezdésben meghatározott határidő alól mentesülnek.

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltétel fenná|lása esetén az eljáráshoz a felek hiteles nyilatkozata
szükséges.

4.S

(l) A hivatali munkaidőn kívüli többletszolgáltatás ellentételezéseként házasságkötés esetén l0.000._
Ft szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli többletszolgá|tatás ellentételezéseként házasságkötés esetétr 20.000.-F't
szo|gáltatási dijat ke|l flzetni.



(3) A házasságkötés hivatali munkaidon és hivatali helyiségen kívüli létesítése esetén az (1) és (2)

bekezdé sben me ghatáro zott díjat e gyütte sen ke l l me gfi zetrr i.

s.s

(1) A 4. s (1) - (3) bekezdéseiben megállapítottszolgáltatási díjat legkésőbb aházasság megkötéSét
megelőző két munkanappa| kel1 az Önkormányzat költségvetési e|számolási számlájára készpénzberr a
házipénztárba, vagy átutalással megfi zetn i.

(2) A díjftzetés teljesítését a szolgáltatást igénybe vevők kötelesek a közremriködő anyakonyvvezető
felé igazolni. A dijftzetés elmulasztása esetén aházasság csak hivatali munkaidőn belül és hivatali
helyiségben köthetó meg.

(3) A felek valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota esetén aházasságkötéshez a a. $ (1) - (3)

bekezdéseiben meghatározott díjat nem kell megfizetni'

6.S

(l) A hivatali munkaidőn kívül házasságkötésben közreműködo anyakönyvvezető tevékenysége
rendezvényenként 1 óra rendkív|ilj munkavégzésnek minősül. A hivatali munkaidőn kívül és hivatali
helyiségen kívül, házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető tevékenysége rendezvényenként 2

óra rendkívüli munkavégzésnek minosül.

(2) A rendkívüli munkavégzésért az anyakönyvvezető részére válaszÍása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy rendezvényenként bruttó 10'000.-Ft
összegű díjazásjár. A rendkívüli munkavégzésért járó díjazást a munkavégzés napját követo hó 10.

napjáigkell az anyakönyvvezető részéte megállapítani és kifizetni.

7.$

(1) Az anyakönyvvezető közreműködését igénylő házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget és a
h i v atal i ke l l ékeket az önkormá ny zat tér itésm ente sen b izto s ítj a.

(2) Amennyiben a felek a rendezvény lebonyolításához külső közreműködo, valamint neín aZ

alapfelszerelés korébe tartoző kellékek bevonását igénylik, úgy azokat saját költségen kötelesek

bíztosítani'

8.$

Ez a rendelet2011. április 1-jén lép hatál
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1. melléklet a 412017. 0II'10) önkormányzati rendelethez

xÉnELEM
Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez

Alulírottak kérjiik aházasságkötés hivatali munkaidón kívül történo engedélyezését.

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

és

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

Kijelentjük, hogy a 10.000.-Ft összegű szolgáltatási díjat legkésőbb a rendezvény lebonyolítását
megelőző 2 munkanappal korábban megfizetjük.

Borsodivánka) ... '.

aláírás aláilás



2. melléklet a 412017. (Iil.10) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük a házasságkötés hivatali munkaidőn kívültör1éno engedélyezését.

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

és

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

A rendezvény hivatali helyiségen kívüli helyszínének círne:

Borsodivánka,..... ...... közterület... .......'házszám

Közismertebb megnevezés: ....

Tudomásul vesszük, hogy az anyakonyvvezető kizárólag akkor működik közre a rendezvény
lebonyolítás ánál, ha a jegyző arra engedély.t adott és
- a tanúk - és szükség esetén - a tolmács jelenlétét biztosítjuk,
- gondoskodunkaz anyakönyvvezetőhe|yszínre és a hivatali helyiségbe valőuÍazásáról, és
- a fent megnevezett helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte
esetén a

Borsodivánka, ... .. ........címen

találhatő ..... helyiséget biztosítjuk, továbbá
- gondoskodunk a házasságkötés méltó kereteiről a helyszín megválasztásában és kialakításában,
- gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biáonságos kezelésének feltételeiről.

Nyilatkozunk arról, hogy a 20.000.-Ft összegű szolgáltatási díjat Iegkésőbb a rendezvény
lebonyolítás át megelőző 2 munkanappal korábban megfizetjük.

Borsodivánka' ... ..

a]áírás aláirás


