BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2013.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜL ÉS HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL
TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS
DÍJAIRÓL ÉS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének32.
cikke (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, 1982. évi 17. tvr. 42/A. §-ának (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
1. A rendelet hatálya
E rendelet hatálya a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal)
közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetők illetékességi területén történő
házasságkötésekre terjed ki.
2. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének feltételei
2.§
(1) A Hivatalnak az önkormányzat illetékességi területén házasságkötésre szolgáló hivatali
helyisége: Községháza Tanácsterme 7043 Bikács, Szabadság tér 1.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek
minősül minden olyan házasságkötés, melynek helyszíne az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltér.
3.§
(1)

(2)

(3)

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző az anyakönyvi eljárást szabályozó
jogszabályokban meghatározott hatáskörében abban az esetben engedélyezheti, ha a
házasulandók a házasságkötési eljárásban a házasságkötési szándék bejelentésével
egyidejűleg beterjesztett hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre irányuló
kérelmükhöz csatolják azon írásbeli nyilatkozatukat, melyben vállalják az anyakönyvi
eljárást szabályozó hatályos jogszabályban a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésben az anyakönyvvezető közreműködéséhez előírt követelmények
maradéktalan teljesítését.
A választott helyszín meg kell, hogy feleljen a munkavédelmi jogszabályokban a
biztonságos munkavégzéshez előírt követelményeknek. Az (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatban ezen követelmény teljesülésére is ki kell térni.
Amennyiben az anyakönyvvezető a helyszínnek az engedélyezési eljárás során történő
megtekintése alkalmával meggyőződik arról, hogy a házasulandók által tett
nyilatkozatban foglaltak nem teljesülnek, úgy az anyakönyvvezető a választott hivatali
helyiségen kívüli helyszínen történő házasságkötésben való részvételre az anyakönyvi
eljárást szabályozó jogszabályok szerint nem kötelezhető, az erre irányuló kérelmet el
kell utasítani. Ilyen esetben a házasságkötés helyszínéül az anyakönyvvezető

illetékességi területén található hivatali helyiség szolgál. Erre a nyilatkozattétel előtt a
házasulandók figyelmét fel kell hívni.
(4)

Ha az engedély kiadását követően merül fel olyan körülmény, ami a kérelem
elutasítását vonta volna maga után, és azt a házasságkötést megelőző napon sem
küszöbölik ki, a házasságkötést az anyakönyvvezető illetékességi területén található
hivatali helyiségben kell megtartani. Erre a nyilatkozattétel előtt a házasulandók
figyelmét fel kell hívni.
4.§
3. A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének feltételei

(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezése iránti
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell beterjeszteni.

kérelmet

a

(2) Nem tartható hivatali munkaidőn túl házasságkötés
a) ha annak e rendeletben meghatározott díját nem fizették meg,
b) az anyakönyvi eljárást szabályozó hatályos jogszabályban meghatározott napokon,
c) hivatali munkanapokon 7 óra előtt és 18 óra után,
d) hivatali munkanapnak nem minősülő napokon 10 óra előtt és 18 óra után,
e) a választást, népszavazást megelőző napokon, a választás, népszavazás napján,
valamint a választást, népszavazást követő napon.
(3)

A (2) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően, amennyiben a házasságkötés
időpontjának kitűzése a választás, népszavazás kitűzését megelőzően megtörtént, úgy
a házasságkötést - a házasulandók kérésének megfelelő - hivatali helyiségen kívüli
helyszínen kell megtartani. A házasulandókat ez esetben is terheli a 3. § szerinti
nyilatkozattételi kötelezettség.

(4)

A (2) bekezdésben hivatali munkanap és hivatali munkaidő alatt az alábbiakat kell
érteni:
- hétfőtől csütörtökig: 730-1600
- pénteken:
730-1330

(5)

A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően kivételesen hivatali munkanapnak
minősülhetnek egyes szombati napok is, ha a foglalkoztatás politikáért felelős
miniszter külön jogszabályban munkanapnak jelöli ki azokat. Ilyen esetekben a
hivatali munkaidő az adott szombati napon ledolgozandó hétköznapi munkaidőnek
megfelelő időtartam.
5.§
4. Díjfizetési kötelezettség

(1)

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes.

(2)

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjakat e rendelet melléklete
tartalmazza.
A (2) bekezdés szerinti díjat a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezése
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az önkormányzat házipénztárába
befizetni. A befizetést igazoló nyugtát a kérelemhez csatolni kell.

(3)

(4)

Ha a kérelem elutasítására kerül sor, a befizetett díjat a kérelem elutasításától számított
5 napon belül vissza kell fizetni a házasulandóknak.
5. Záró és módosító rendelkezések
6.§

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr., valamint hatálybalépése után az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
7. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról szóló
2/1991. (VII.1.) Ör. számú rendelet 3. §-a (1) bekezdésének ötödik és hatodik francia
bekezdése, továbbá negyedik francia bekezdésének második mondata.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért fizetendő díjakról szóló 13/2008. (XII.19.) Ör. rendelet 1. melléklete.
(3)

E rendelet hatálybalépésével a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet a következő 50/B. §-szal
egészül ki: „50/B. § A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve
tartós akadályoztatásuk (különösen: egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság,
keresőképtelenség) esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra - a közös önkormányzati
hivatal jegyzőre irányadó képesítési követelményekkel rendelkező pénzügyi
ügyintézője látja el a jegyzői feladatokat.”

(4)

E rendelet hatálybalépésével a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 26.)
önkormányzati rendelet 5. §-ának (4) bekezdésében a zárójelben lévő szöveg hatályát
veszti.
Varga János
polgármester

dr. Sátor Vera
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bikács, 2013. május 28.
dr. Sátor Vera
jegyző

1. melléklet
a 11 /2013. (V.28.) önkormányzati rendelethez

1. A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díja

30.000,- Ft + ÁFA

2. Az 1. pont szerinti díjból az anyakönyvvezetőt bruttó 20.000,- Ft illeti meg, melyet –
amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi eljárásról szóló hatályos
jogszabályban biztosított választási jogával élve a díjat választja - a munkáltató fizet
meg részére.

