Mátételke Község Onkormányzat
Képviselő-testületének
10l201t. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az egye§ házasságkötésekkel összefüggő szabályokról és szolgáltatási díjakról
Mátételke Község Önkormanyzat Képviselő-testülete a helyi önkormanyzatol<ről szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján, illetve az
anyakönyvekről, a béaasságkötési eljárásról és a néwiselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 15/A.§ (6) - (7) bekezdései,42lA.§ (4) bekezdése alapjan az a|ábbi
rendeletet alkotja:
Áttatános rendelkezések
1.§ A rendelet hatáIya Mátételke község közigazgatási
terjed ki.
2.

területén történő hazasságkötésekre

§ E rendelet alkalmazásában

a) hivatalos helyiség: a Mátételke, Kossuth Lajos vtca 2, szán

b)

valamint tanácsterem,
hivatali munkaidő: hétfő - csütörtök

7.30

-

a|atti anyakönyvi iroda,

16.00, pénteken 7.30

-

13.30 óra között.

Az engedélyezés szabályai
3.§ (1)

A

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításához külön engedély nem

szükséges.

kívül házasságkötés - munkaszüneti napok kivételével - hétköznap a
hivatali munkaidő végétől19.00 óráig, hétvégén10.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban
(2) Hivatali munkaidőn

tartható,

Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti
kérelmet írásban a hazasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az
4.§ (1)

anyakönyv v ezetőnéI benyúj tani.

(2)
kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arről, hogy az anyakönyvekről, a
^
eljrárásról és a néwiselésről szóló 1982. éví17. töwényerejű rendelet 15/A. §
hazasságkötési
(4) bekezdésben foglalt feltételeket biztosítják, kötelezettségeket vállaljak és e rendelet 5. §ában me gh atár ozott díj at me gfi zetik.

A

döntést megelőzően az anyakönywezető a l,Ézasulandók által választott helyszínen
szemlét tart, melyről hivatalos felj egyzést készit.
(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető,
a) ha az anyakönyvvezető meggyőződött a hivatali helyiségen kívüli helyszín
házasságkötés lebonyolitására való alkalmasságáról,
b) ha az időben nem ütközik a hivatalos helyiségben lebonyolítandó, korábban
előjegyzésbe vett hazasságkötéssel,
c) a hivatali helyiségen kívüli helyszín a munkabiztonsági és közegészségügyi
követelményeknek megfelel.
(3)

Díjíizetésikötelezettség
5.§ (1)

Az

önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesenbiztosítja a házasságkötés

lebonyo lítá sáú:roz alkalmas hivatal i helyi

sé get.

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő
lebonyolításának szolgáltatási díja 2.000 Ft
(3)

hrázasságkötés

hivatali helyiségben történő

A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő hézasságkötés lebonyolításának

szolgáltaUísi díja 2.000 Ft

(4)

A

hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés

lebonyolításanak szolgáltatási díja 2.000 Ft

(5) A hivatalos helyiségénkívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli házasságkötés díjmentes,
ha a;lla azért keril sor, mert valamelyik házasuló személy mozgáskorlátozottsága, egészségi
áIlapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos
helyiségébenvaló megjelenés. E körülmény fennállását a kérelemben igazolni kell.

6.§ (1) A díjat legkésőbb aházasságk<itést megelőző 15 nappal korábban az önkorményzat
házipénztárába kell befizetni, melyet abeftzetésről szóló nyugta bemutatásával igazolni kell
az anyakönyvv ezető e|őtt.
(2) A kérelem elutasítása esetén a befizetett dijat a befizető részéte15 napon belül vissza kell
utalni.

A

házasságkötés elmaradását a kitűztitt időpontot megelőzően legalább 5 nappal az
érintettek kötelesek írásban bejelenteni az arryakőnyvvezetőnél. Ebben az esetben abeftzetett
díjat l5 napon belül vissza kell utalni abefizető részére.

(3)

A rendelet 5. § (2), valamint (4) bekezdésében meghatátozott összegből a közreműködö
anyakönywezetőt vá|asztása szerint a köztisztviselők jogállásáről szóló törvényben
7.§

meghatározott szabadidő,vagy házasságkötésenként bruttó 1.000

Ft

dijazás illeti meg.

zárő rendelkezések
8.§ (1)

Ezarendelet2}ll. május l-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit ahatálybalépésétkövetően indult ügyekben kell alkalmazni.

Mátételke ,2011. április 18
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Záradék:
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Kozák

Bényi .l'ózsefrlé
polgármester
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A rendelet Mátételke Község ÖnkormányzathitdetőtábIáján2}ll,
május 12 napjáig kihirdetésre
Mátételke, 2011, május 1 3

került.
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