Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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) bekezdésében
meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Kétpó Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
illetékességi területén történő házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a
továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény).
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
2.§
(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon lehet, nem köthető házasság,
illetve nem létesíthető élettársi kapcsolat a Munka Törvénykönyvében meghatározott
munkaszüneti napon.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak
ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az
engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
(4) Az anyakönyvvezető jegyző irányításával biztosítja a jogszabályban előírt feltételeket
a házasságkötés ünnepélyes lebonyolításához és az anyakönyv védelmét.
Az anyakönyvi események díjazása
3.§
(1) 1
(2) Rendkívüli körülmény esetében. különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi
állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson
lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
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Hatályon kívül helyezte a 9/2013. (VI. 03.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan: 2013.VI.04.

4.§
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény
lebonyolítása térítésmentes.
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
5.§
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 5.000,- Ft díjazás
illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 5.000,- Ft díjazás
illeti meg.
Záró rendelkezések
6.§
(1) Jelen rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Kétpó Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (X. 10.) rendelete hatályát veszti.

Boldog István sk.
Polgármester
Záradék:
A rendelet 2011. április 21-én kihirdetésre került.

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

