Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011. ( III.31. ) ÖR. rendelete
A hivatali helyiségben, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és a
szolgáltatási díjakról
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv.
96.§.-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya:
1.§.
E rendelet hatálya Nyíracsád község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed
ki.
A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő házasságkötés
2.§.
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően
dönt.
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell
benyújtani.
(3) Vasárnap és ünnepnapon (munkaszüneti napon) történő házasságkötés nem
engedélyezhető.
3.§.
(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történő egyeztetést követően
dönt.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető,
ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintete nem csorbul, továbbá a személyes
adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.
Vendéglátó helyen anyakönyvi esemény létesítése engedélyezésének feltétele
elkülönített helyiség biztosítása a hivatalos anyakönyvi esemény lebonyolítására.
(3) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell
benyújtani.
(4) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen
szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot
tesz.
4.§.

Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
5.§.
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért
fizetendő díjakat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.
Záró rendelkezések
6.§.
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
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Melléklet:
1. A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 2011. évben 10.000.- Ft díjat kell fizetni
2. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért külön díjat fizetni nem kell.
3. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésekben való
közreműködéséért eseményenként nettó 10.000.- Ft díjazás illeti meg.

